Styrning av nödanrop från socialoch hälsovårdsväsendets VIRVEterminaler till nödcentralen

Säkerhetsklassificering III
KONFIDENTIELL
OffL (621/1999) 24.1 §
punkterna 7,8
*) Både blankett och bilaga ifyllda OffL
(621/1999) enligt 24.1 § punkterna 7,8
Säkerhetsklassificering III Konfidentiell

Ett nödanrop/nödanrop från användarenhetens VIRVE-terminal/terminaler har styrts till ovanstående nödcentral från VIRVE-terminaler i enlighet med bifogad bilaga 1. Användarenheten ansvarar för uppgifterna i bilaga 1.
VÄLJ NÖDCENTRAL
Avtal om styrning av nödanrop som sänts genom att trycka på EMRG eller E-knappen i social- och hälsovårdens
terminaler för myndighetsradionätverket VIRVE mellan social- och hälsovårdsministeriet och nödcentralsverket.

Användarenhet:
Verksamhetsort:
Gatuadress:
Plats och tid:
Underskrift:
Namnförtydligande:
Befattning eller tjänst:
Telefonnummer:
E-post:

Användarenheten ska se till att man har testat att nödanropet fungerar. Användarenheten och nödcentralen
kommer sinsemellan överens om en tid för testet.
Den som sänder ett nödanrop ska alltid lämna en redogörelse över orsaken till att nödanropet sändes med
bifogad bilaga 2.
BILAGOR:

1. Redogörelse över användarenhetens VIRVE-terminaler
2. Redogörelse över sändande av ett nödanrop

POSTA DEN IFYLLDA OCH UNDERTECKNADE BLANKETTEN SAMT BILAGA 1
TILL NÖDCENTRALEN
OCH SOSTER VIRVE
HUVUD- ELLER
REGIONALANVÄNDARE
Töm

Kontaktinformation för nödcentral: 112 > Nödcentralsverket > Nödcentralerna
Kontaktinformation för regional huvudanvändare av SosTer VIRVE: www.stm.fi/virve

Skriv ut

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE
Du kan fylla i blanketten elektroniskt eller för hand.
FYLL I SAMTLIGA PUNKTER NOGGRANT!
1. Använd små bokstäver när du fyller i (egennamnets första bokstav med stor bokstav).
2. Den text du skriver måste synas i sin helhet i fältet du fyller i. Endast den text som syns i fältet kommer
att skrivas ut.
3. Flytta från ett fält till ett annat med hjälp av Shift eller Tab tangenterna. Använd inte Enter!
4. Stäng anvisningarna med knappen i högra eller vänstra övre hörnet.
5. När du fyller i blanketten elektroniskt kom då ihåg att underteckna blanketten innan du sänder iväg den.

Om du fyller i blanketten elektroniskt välj via pilen i rullgardinsmenyn den nödcentral till vilken nödanropet
har styrts.Välj på samma gång genom att via pilen i rullgardinsmenyn klicka på huvudanvändaren/regionala
huvudanvändaren av SosTer VIRVE inom vars ansvarsområde användarenheten finns.
Om du fyller i blanketten med en blyertspenna skriv namn och kontaktinformation för nödcentralen och
huvudanvändarna och de regionala huvudanvändarna av SosTer VIRVE. Användarenheten väljer den
nödcentral inom vars verksamhetsområde enheten finns.
Användarenheter för social- och hälsovårdsväsendets myndighetsradionätverk är bl.a. social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och dess underlydande inrättningar, social- och hälsovårdsenheterna i kommuner och
samkommuner samt enheter som ingått avtal om social- och hälsovårdstjänster med kommun eller samkommun, t.ex. ambulansenheter som ingått avtal om sjuktransport.

OBS!
Den ifyllda och undertecknade blanketten och en redogörelse över användarenhetens VIRVEterminaler sänds till vald nödcentral samt huvudanvändaren eller den regionala
huvudanvändaren av SosTer VIRVE.

