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Rooi Alarm – Bladsy 2 

1. Vertel wat jy moet doen om besering en/of moontlike lewensverlies te voorkom in die 

volgende situasies: 

a. ‘n Brand in jou huis, jou bure se huis, en ‘n publieke gebou 

Indien moontlik, en net as jy dit veilig kan doen – stel vas waar die vuur is. Onthou om 

kalm te bly. Waarsku enige ander mense in die gebou, verkieslik deur die naaste 

brandalarm te trek (in ‘n publieke gebou). Indien die brand klein is en ‘n brandblusser 

byderhand is, moet jy probeer om die brand te blus. Indien die brand reeds groot is, of jy 

onsuksesvol was om dit te blus, moet jy die gebou so veilig en vining as moontlik ontruim. 

Hou in gedagte dat brande baie vining kan versprei, so dit is beter om veilig te speel deur 

die brandweer te ontbied voor die brand buite beheer raak. 

 

Voel eers aan enige deur voor jy dit oopmaak. As dit warm is moet jy dit nie oopmaak nie. 

Probeer om die gebou te verlaat sonder om deur ‘n area te beweeg wat in vlamme is, 

anders moet jy stop, grond toe sak en kruip. Bel die brandweer. 

b. Indien jy in ‘n voertuig gestrand is in ‘n sneeustorm of ‘n woestyn 

 Sneeustorm 

Maak seker dat al die motor se deure en vensters toe is. Gebruik net ‘n bietjie water 

op ‘n slag en skakel die motor af om koolstofmonoksied vergiftiging te voorkom. 

Wanneer die sneeu ophou val moet jy uit die motor klim om die sneeu van die motor 

se dak, enjinkap, kattebak en venters te verwyder. Dit sal toelaat dat ander mense 

die motor sien en dat die sonlig die binnekant van die motor verwarm 

 Woestyn 

Klim uit die motor uit en vind skaduwee. Indien nodig kan jy in die motor se 

skaduwee skuiling vind. Probeer om gehidreer te bly deur water te drink. Indien jou 

water opraak kan jy moontlik vroeg in die oggend die dou wat op die motor lê 

versamel. Moenie jou water rantsoeneer nie - drink soveel jy kan, wanneer jy kan. 

Moenie jou klere uittrek nie – trek eerder nog aan om jou liggaamsvog te behou. Bly 

naby die motor. Moenie probeer om na die vulstasie te loop wat jy dink jy “twee 

kilometer terug” gesien het nie. Dit kon maklik tien kilometer terug gewees het. 

c. Motorongeluk 

Kontak die polisie of ambulans en bly kalm. Bly uit die verkeer. Indien beskikbaar, moet jy 

waarskuwingsdriehoeke in die pad plaas om ander motoriste te waarsku. 

d. Aardbewing 

Staan op ‘n veilige plek soos onder ‘n swaar tafel of in ‘n deuropening weg van breekbare 

items. Bly kalm. Indien jy buite is moet jy wegbly van geboue en kraglyne. 

e. Vloed 

Vind die veiligste roete deur na hoër grond te beweeg en weg te bly van laagliggende 

gebiede. Ontkoppel elektriese toestelle en toerusting, of skakel die hoofstroombreker af. 

Moenie probeer om ‘n oorstroomde rivier of stroom (soos een wat oor die pad loop) oor te 

steek nie. Water is baie sterk en kan selfs ‘n groot vragmotor in ‘n oogwink meesleur. As jy 

vind dat jy stroomaf gesleur word moet jy probeer om op jou rug te dryf met jou bene voor 

jou en jou tone bo die water sodat jou voete nie aan iets vashaak nie. Moenie probeer om in 

vinnige water te staan nie, as jy omgestamp word en jou voet aan iets haak sal die water 

jou afdruk en sal jy nie kan opstaan nie. Gebruik jou arms om jou te help dryf en jou na die 

oewer te stuur. 
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f. Tornado 

Die enigste plek wat doodveilig is, is ’n ondergrondse kelder, maar min Suid-Afrikaanse 

huise het sulke kelders. Daarom raai kenners aan dat ’n mens langs ’n binnemuur onder ’n 

stewige meubelstuk moet skuiling soek. 

 

As ’n mens in ’n motor of ander motorvoertuig ry, is jy uiters kwesbaar in só ’n 

werwelstorm. Hou dadelik stil. Indien jy jou in die oopte bevind, hardloop na laagliggende 

grond en weg van enige motors, wat dalk oor jou kan rol. Lê plat met jou gesig na onder 

terwyl jy jou agterkop met jou arms beskerm. 

 

Wanneer die tornado verby is, moet jy onder geen omstandighede in ’n gebou bly wat 

beskadig is nie. Die hele struktuur kan steeds ineenstort—met rampspoedige gevolge. 

g. Orkaan 

Wanneer ‘n orkaan voorspel word in jou area moet jy stappe neem om jouself te beskerm. 

Sit luike op jou huis se vensters om jou eiendom te beskerm en ontruim die area indien die 

plaaslike owerhede dit aanbeveel. Hou ‘n voorraad nie-bederfbare kos en water byderhand. 

Wees bewus van stormvloede wat veroorsaak word wanneer ‘n orkaan die seevlak tydelik 

verhoog (soms met meters). Neem op hoër grond skuiling gedurende die storm. 

h. Donderstorm 

Vind ’n laagliggende plek weg van bome, heinings en pale. Maak egter seker dat dit nie ’n 

leegte is waar vloedwater jou kan oorval nie. Indien jy in die bos tussen baie bome is, gaan 

skuil onder die korter bome. As jy ’n prikkeling op jou vel voel of jou hare regop staan, hurk 

laag op die grond op die balle van jou voete. Plaas jou hande oor jou ore en druk jou kop 

tussen jou bene in. Maak jouself die kleinste teiken moontlik en maak die kontak wat jy met 

die grond maak so min as moontlik. MOENIE op die grond gaan lê nie. As jy êrens op ’n 

dam of rivier in ’n boot vaar, sorg dat jy so gou moontlik by droë grond kom en ’n skuiling 

vind. Onthou, as jy die donderslae kan hoor, is jy naby genoeg om deur weerlig getref te 

word! En bly binnenshuis vir dertig minute nadat jy die laaste donderknal gehoor het. 

Moenie tradisionele landlyntelefone gebruik nie (selfone is egter veilig). Bly weg van 

vensters. Moenie stort of bad gedurende ‘n donderstorm nie. 

i. Atoomenergie 

Besluit eerstens of jy moet ontruim of skuiling soek. As die noodgeval reeds onderweg is, 

sal jy ondergronds moet skuiling soek. As die noodgeval hangend maar waarskynlik is, moet 

jy sonder versuim ontruim en na ‘n veilige area gaan. Televisie- en radioberigte sowel as die 

plaaslike owerhede sal jou kan help om hierdie besluit te neem. 

 

Een manier om jou voor te berei vir blootstelling aan kernneerslag is om kaliumjodied (KI) 

te bekom om jou skildklier te beskerm teen radioaktiewe jodium. Nog ‘n manier is om jou 

neus, mond en oë met ‘n lap en sonbril te bedek om teen alfadeeltjies te beskerm. 

j. Rotsstorting 

Verlaat die area vining. Indien dit nie moontlik is om te ontsnap nie, moet jy jou in ‘n stywe 

bal opkrul (met jou rug na die aankomende rotse) en jou kop bedek. Wanneer die 

rosstorting verby is moet jy kyk of enige mense vasgekeer of beseer is sonder om in die 

area in te beweeg (nog rotse kan volg). Verwys reddingspersoneel na enige slagoffers wat 

jy opspoor. Wees op die uitkyk vir vloede aangesien rotsstortings gewoonlik daardeur 

veroorsaak word. 

k. Jou boot of kano slaan om in oop water 

Kry soveel van jou liggaam so gou as moontlik uit die water. Gaan onmiddelik terug na die 

boot. Indien moontlik moet jy die boot reg om draai, inklim en die water uitskep. Anders 

moet jy by die boot bly aangesien dit makliker sal wees vir ‘n reddingspersoon om jou te 

vind. Moenie probeer om strand toe te swem nie, aangesien dit gewoonlik baie verder is as 

wat dit lyk. 
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2. Wanneer jy in ‘n noodsituasie vir hulp skakel, watter noodsaaklike inligting moet jy 

oordra en wie moet laaste die foon aflui? 

Gee jou naam, telefoonnommer, die aard van die noodgeval, die plek van die noodgeval en of daar 

enige persoonlike gevare of beserings is. Die persoon wat die oproep maak om die noodgeval te 

rapporteer moet laaste die foon aflui. 

3. Demonstreer watter noodhulpmaatreëls jy moet neem in die volgende situasies: 

a. Iemand se klere brand 

Kry die person op die grond en rol hom om en om op die grond. Nog ‘n opsie is om die 

persoon in ‘n kombers of jas toe te draai as jy een het. As jou eie klere aan die brand steek 

moet jy stop, val en rol – doen dieselfde aan jouself as wat jy aan iemand anders sal doen. 

b. ‘n Wond wat erg bloei 

Druk hard op die wond om die bloeding te stop. As ‘n arm of been gesny is moet dit opgelig 

word. Bedek met ‘n skoon lap en verbind, moenie ‘n vorige verband verwyder nie. As jy ‘n 

ledemaat verbind het moet jy gereeld kyk of die vingers en tone warm bly. As dit koud word 

moet jy die verband ‘n bietjie losser maak sodat die bloed kan sirkuleer. Kry die persoon by 

die hospitaal vir steke (en inenting teen klem-in-die-kaak) terwyl die ledemaat in die lug 

gehou word. 

c. Iemand verstik 

Hoes is die liggaam se natuurlike verweer teen verstikking, en is gewoonlik baie effektief. 

Indien die slagoffer hoes moet jy nie inmeng nie. Indien die slagoffer ophou hoes (of nie in 

die eertste plek gehoes het nie), vra vir haar of sy verstik. As sy aandui dat sy verstik moet 

jy vir haar sê dat jy haar gaan help. Om dit te doen sal jy die Heimlich-maneuver moet 

uitvoer. 

 

Kortliks, die persoon wat die Heimlich-maneuver uitvoer gebruik hulle hande om druk op die 

onderkant van die diafragma uit te oefen. Dit pers die longe saam en oefen druk uit op 

enige voorwerp wat in die tragea vassit en sal dit hopelik uitdryf. Dit is soos ‘n kunsmatige 

hoes. (‘n Slagoffer van ‘n versperde lugweg, wat die vermoë verloor het om lug in die longe 

in te trek, het die vermoë om vanself te hoes verloor.)  

 

Selfs wanneer dit korrek uitgevoer word, kan die Heimlich Maneuver die person op wie dit 

uitgevoer word, beseer. Die Heimlich-maneuver moet nooit uitgevoer word op iemand wat 

nog kan hoes, asemhaal of praat nie. 

d. Iemand sluk gif 

Met die gif houer byderhand, skakel die plaaslike gifbeheersentrum en MOENIE probeer om 

die pasiënt te laat opgooi nie. Laat die pasiënt alleenlik opgooi as ‘n gifsentrum werker of 

dokter dit aanbeveel het. As die gif op die vel of klere is moet die klere verwyder word en 

met ‘n groot hoeveelheid water gewas word. As gif in die oë kom moet die oë vir tien 

minute met skoon water uitgespoel word. 

 

Kry die slagoffer so gou moontlik by ‘n hospitaal en indien moontlik, neem die gifhouer 

saam met jou. 

4. Doen die volgende: 

a. Teken ‘n ontsnaproete vir jou gesin in geval van ‘n brand in jou huis waar die 

normale uitgange geblokkeer is. 

Begin deur ‘n kaart van jou huis te maak. Teken ten minste twee ontsnaproetes vir elke 

kamer. Maak seker dat die twee roetes nie ‘n gemeenskaplike area kruis nie, anders sal jy 

nie ‘n werkbare ontsnaproete hê nie. Identifiseer ‘n veilige vergaderpunt waar almal moet 

rapporteer sodra julle uit die huis is (bv. die posbus). 
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b. Doen ‘n brandoefening tuis saam met jou gesin. 

Reël hierdie vooraf met jou gesin. Kies ‘n vergaderpunt ver genoeg van die huis af sodat, in 

die geval van ‘n regte brand, almal sal weet om daar bymekaar te kom en, as iemand 

vermis is, julle kan aanneem dat hulle nog in die huis is. Gaan deur die ontsnaproetes met 

almal. 

c. Bespreek die prosedures om mense veilig uit jou kerk en skool te kry in geval van 

‘n brand. Neem in ag hoe om paniek te voorkom. 

Paniek vind gewoonlik plaas wanneer ‘n persoon nie weet hoe om op ‘n gevaarlike situasie 

te reageer nie. Om ‘n plan in plek te hê voor ‘n noodgeval plaasvind sal help om paniek te 

beheer. As die plan vooraf geoefen word (soos met ‘n brandoefening) sal die plan in almal 

se gedagtes versterk word, sodat die stuasie meer bekend voel indien dit werklik gebeur. 

Eerder as om te dink “Ag nee! Wat gaan ek doen?!” sal ‘n geoefende person dink “O ja. Ek 

weet wat om te doen.” 

 

As jy jouself in ‘n noodgeval bevind en voel dat jy paniekerig raak, moet jy probeer om te 

kalmeer en jou kop te gebruik. Paniek sal dinge net erger maak. As jy sien dat ander begin 

paniekerig raak moet jy aan hulle raak, vir hulle sê om te kalmeer en vir hulle sê presies 

wat om te doen. As hulle sien dat jy nie paniekerig is nie en dit lyk of jy weet wat om te 

doen, sal hulle jou waarskynlik volg. 

  

Die beste manier om ‘n volgepakte gebou soos ‘n kerk of skool te ontruim is om almal kalm 

en op ‘n ordelike wyse te laat uitloop. As almal hardloop sal paniek waarskynlik oorneem en 

sal die uitgange blokkeer soos die mense probeer om verbymekaar te druk. Mense is al 

doodgetrap deur skares wat ‘n gebou in paniek probeer verlaat het. 
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5. Wat moet jy en jou ouers doen om die ontvoering van kinders in jou gesin te voorkom? 

Wat moet jy doen as jy ontvoer word? 

Weet ten alle tye waar jou kinders is. Moet nooit kinders alleen in ‘n motor los nie. Besluit op ‘n 

gesinskodewoord. Sê vir die kinders om nooit saam met iemand te gaan wat nie die kodewoord 

ken nie. Laat jou kinders se vingerafdrukke neem. Hou onlangse foto’s en rekords 

(medies/tandheelkundig) van jou kinders. Onthou watter klere jou kinders elke dag aan het. Maak 

seker dat jou kinders hulle adres en telefoonnommer ken en dat hulle weet hoe om die telefoon te 

gebruik. Leer hulle hoe om 10111 te skakel. 

  

Wat om te doen wanneer jy ontvoer word: Skree – Hierdie persoon is nie my pa of ma nie. Skop 

die ontvoerder se voet of knieg. Skree “Brand!” aangesien dit waarskynlik meer aandag sal trek as 

“Help!” 

 
Verwysings: 

 

http://en.wikibooks.org/wiki/Adventist_Youth_Honors_Answer_Book/Health_and_Science/Red_Alert 

http://www.mieliestronk.com/tornados.html 

http://www.mieliestronk.com/weerlig.html 

https://www.fire.qld.gov.au/communitysafety/home/evacuation.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


