
SIMMA LUGNT!
Badsäkerhet handlar om hur du lär dig att känna trygghet vid badplatser. 

Det kan även handla om säkerheten vid en pool i trädgården eller en 

damm i närheten av hemmet. 

BADVETT

 • Kolla var räddningsutrustning 

som livboj, båt och eventuell 

larmtelefon finns, och om det 

finns badvakter på plats. 

 • Lek inte med livboj eller annan 

räddningsutrustning – plötsligt 

kan den behövas. 

 • Bada alltid tillsammans med någon.

 • Simma längs stranden. 

 • Hoppa och dyk inte i okända vatten.

 • Var uppmärksam på stränder för att snabbt kunna  

hjälpa någon i nöd.

 • Simma inte in under bryggor och hoppställningar  

- du kan fastna eller riva dig på något. 

 • Uppblåsbara leksaker nära stranden – inte ute på öppet vatten.

 • Badvakta varandra - lägg undan mobil och läsplattor.

 • Knuffa aldrig i eller tryck ner någon i vattnet,  

du vet inte om de kan simma.

 • Ropa endast på hjälp om du är i nöd. 

 • Meddela alltid var ni ska bada och när ni planerar 

komma tillbaka. 

 • Lämna aldrig små barn utan uppsikt när de leker i eller 

vid vatten, det gäller även om de använder flythjälpmedel. 

Barn kan drunkna även i små mängder vatten, t ex 

barnpool, tunnor med regnvatten eller trädgårdsdammar.



SJÖ- OCH BÅTVETT

 • Ha alltid något mellan dig och den 

nödställde, ”den förlängda armen”. 

 • Mobiltelefonen laddad och nära 

tillhands, håll den torr.

 • Se till att det finns öskar, ankare, 

livlina, extra åra eller paddel i båten.

 • Använd alltid flytväst.

 • Alla ska kunna grunderna. Involvera och lär barnen om 

säkerheten ombord.

 • Var inte alkoholpåverkad, även små mängder ökar 

riskerna för en olycka.

 • Det är din plikt att känna till de regler som gäller på sjön.

 • Vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt 

sidorna om du behöver hjälp. 

 • Ropa endast på hjälp om du är i nöd. 

 • Skräpa inte ner, varken på land eller i vattnet. Tag med 

skräpet hem eller lämna det vid uppsamlingsplats. 

 • Lyssna på sjöväderrapporterna. Är de dåliga, stanna hemma 

– är du redan till sjöss, sök lä eller närmaste hamn. 

 • Ge dig inte ut på större vatten än båten är lämpad för. 

 • Meddela alltid var ni ska åka och när ni tänker komma 

tillbaka. Om du ändrar färdmål, meddela hem.

 • Överlasta inte båten, och sitt i båten. 

 • Om du trillar i vattnet eller båten kantrar men flyter, stanna 

kvar vid den - du är säkrare där än om du simmar mot land. 

VIKTIGA TELEFONNUMMER
SOS 112
Sjukvårdsrådgivning 11 77
SOS International 0045 70 105050

Läs mer på rsyd.se/vatten

Goda råd om vattensäkerhet från Räddningstjänsten Syd, Din säkerhet (MSB),
Svenska Livräddningssällskapet (SLS) och Sjöräddningssällskapet.


