Ohjeet moottorikelkan vuokraajalle
Pysy reitillä! Reitiltä poikkeaminen ilman maanomistajan lupaa on kielletty. Tiellä ajaminen on kielletty, ainoastaan
tien ylittäminen ja tilapäinen ajo polttoaineasemien pihalla on sallittu. Aja oikealla, seuraa myös takaa tulevaa
liikennettä ja ole valmis antamaan tietä.

LIIKENNEMERKIT JA OPASTEET

KELKKAREITTIMERKKI
Reitti kulkee merkin vieressä,
pysy reitillä. Reitin
ulkopuoliseen ajamiseen
tarvitaan maanomistajan lupa.

MOOTTORIKELKKAREITTI
Yleensä reitin alussa, tien
ylityksissä ja risteyskohdissa.

MOOTTORIKELKALLA
AJO KIELLETTY

NOPEUSRAJOITUKSET

Yleensä laduilla jotka
risteävät kelkkareitin

maastossa 60 km/h,
jäällä 80 km/h
reki perässä 40 km/h.

Toimintaohjeet eksymistapauksessa:
Tien ylitykset on merkitty tien nimillä. Eksymistapauksessa selvitä lähimmän tien nimi. Tien nimet näkyvät kartassa.
Jos et pysty selvittämään sijaintiasi, soita toimistollemme lisäohjeita varten. Hyvä paikannusväline älylaitteella on kun
menet nettiselaimella osoitteeseen m.retkikartta.fi, salli paikannus ja hae kelkkareitit näkyviin karttatasovalikosta.
Toimintaohjeet onnettomuustilanteissa:
1. Selvitä mitä on tapahtunut
-pysy rauhallisena, toimi harkiten
-selvitä autettavien määrä ja avun tarve (elvytystilanne)
-anna apua omien taitojesi mukaan
-tee tarvittaessa hätäilmoitus numeroon 112, kerro mitä,
missä, milloin on tapahtunut, käytä apuna karttaa, älä sulje
puhelinta, kysy lisäohjeita

3. Varmista hengitys ja sydämen toiminta
-tarkista tajunta, tajuton hengittävä potilas kylkiasentoon
-tarkastele, hengittääkö potilas. Avaa hengitystiet
-tarkasta syke; jos syke ei tunnu, aloita paineluelvytys:
-yksi elvyttäjä , 30 painallusta (100 x min)
- jatka painelu-puhalluselvytyksellä
-2 puhallusta – 30 painallusta

2. Varoita muita ja estä lisäonnettomuudet
-pelasta ensin hengenvaarassa olevat
-pelasta loukkaantuneet enemmiltä vaaroilta
-estä muu vaara, suojaa potilas erityisesti kylmältä ja
kostealta, hypotermian vaara voi olla todellinen jo
muutamien minuuttien jälkeen.

4. Tyrehdytä verenvuodot, ehkäise sokki
-runsaasti vuotava potilas makuulle
-vuotava raaja koholle, paina vuotokohtaa
-sido haava painesiteellä, tue vuotokohta kohoasentoon
-suojaa kylmältä ja kostealta
-tajuton sokkipotilas kylkiasentoon, jalat koholle
-älä anna sokkipotilaalle juotavaa!

5. Opasta auttajat paikalle
-mene vastaan tienristeyksiin, epäselvien tienhaarojen kohdalle tai ennalta sovittuun tapaamispaikkaan
-kerro tilanteesta ja potilaiden mahdollisista muutoksista
-anna tilaa ammattiauttajille, huolehdi ryhmäsi hyvinvoinnista
Yhteystiedot:
·Yleinen hätänumero 112,
·Stella Polaris Adventures, +358 40 84 33 425
·Turvallisuuspäällikkö Marko Mustonen +358 400 304 991

