Information 187

31.10.2018

«Foreningsnavn»
Att.: «Kontaktperson_Navn»
Telefon: «Kontaktperson_telefonnr» / Mobil:
«Kontaktperson_Mobilnr»
E-mail: «Kontaktperson_Email»

CVR-nr.: «CVR»
Bruger-ID: «Bruger_ID»
Link til Tilskuds- og foreningsportalen:
forening.guldborgsund.net

DANMARK REDDER LIV
Kære grundejerforening / lokalråd / bylaug / borgerforening / forening!
Sammen kan vi bidrage til mere tryghed i jeres lokalområde, vi håber derfor at DANMARK REDDER LIV
kunne være et initiativ I som forening vil bakke op om.
Region Sjælland, FirstAED, Østifterne og Dansk Folkehjælp er gået sammen om projekt DANMARK
REDDER LIV, hvor frivillige kan gøre en forskel for deres lokalsamfund. Her kan alle blive tilknyttet
regionens alarmcentral, når der sker et hjertestop i nærheden af, hvor man befinder sig, så kan man blive
tilkaldt. Det er ny app-teknologi som gør det muligt.
FØRSTEHJÆLPER
Hvis der sker et hjertestop, vil man på sin smartphone via app’en få en meddelelse. Her kan man enten
acceptere eller afslå. Hvis man accepterer, bliver adressen vist, og man bliver guidet dertil via navigation,
som starter automatisk. Til alle udkald bliver der sendt 3 frivillige førstehjælpere afsted. En til at starte
hjerte-lungeredning, en til at hente hjertestarter og en kører også direkte til hjertestoppet og assisterer
først ankomne førstehjælper. App’en udsøger førstehjælperne inden for en radius af 5 km og foregår via
GPS tracking. Der bliver altid sendt en ambulance, men førstehjælperne har netop mulighed for at være
fremme inden for ganske få minutter og igangsætte den livsvigtige hjerte-lungeredning. Som alle ved
handler det om få minutter, som kan blive afgørende for den som rammes af hjertestop! Det er helt
frivilligt hvis og hvornår man acceptere et udkald til hjertestop.
Har du førstehjælpsfaglig uddannelse eller et førstehjælpskursus, som er maksimum 2 år gammelt, så kan
du tilmelde dig direkte på www.redderliv.dk
Har du ikke et kursus, så kan du tilmelde dig et kursus på www.redderliv.dk/tilmelding/kriterier/. Hvis I
kan samle minimum 12 personer i jeres lokalområde, som vil være førstehjælper i DANMARK REDDER LIV,
så kan vi også komme ud til jer. Her kontakter I blot Lone Rasmussen, tlf. 70 220 230 eller mail
lr@folkehjaelp.dk.
Har dette fanget jeres interesse, kan I læse meget mere om projektet på www.redderliv.dk, hvor man
også kan tilmelde sig som førstehjælper eller kontakt Lone Rasmussen på tlf. 70 220 230 og høre
nærmere.
KLYNGER
Der er også mulighed for at blive oprettet som klynge under Danmark Redder Liv. En klynge er en gruppe
af førstehjælpere i et lokalområde, som går sammen om at støtte op om Danmark Redder Liv gennem
fastholdelse af nuværende førstehjælpere samt hvervning af nye i lokalområdet.
Der er forskellige muligheder for at danne klynge under Danmark Redder Liv – som aktivitetsgruppe under
Dansk Folkehjælp, som allerede etableret forening eller som netværksgruppe. Disse muligheder kan du
læse om på side www.redderliv.dk/klynger/
Som kontaktperson for en klynge vil navn, tlf.nr. og mail-adresse blive oplyst på
www.redderliv.dk/klynger/etablerede-klynger/, således at førstehjælpere i lokalområdet kan henvende sig,
hvis de har spørgsmål, brug for en snak efter et udkald eller andet. Det kan også være nye, som er
interesseret, og som gerne vil høre lidt mere om, hvordan det foregår.

Vi håber, at jeres lokalområde kunne have lyst til at blive en klynge under Danmark Redder Liv. Gå ind på
hjemmesiden og læse mere om klynger og udfyld evt. vedhæftede og send til Lone Rasmussen. Hvis du
har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lone Rasmussen på tlf. 70 220 230.

Med venlig hilsen

Borger & Branding
Telefon +45 5473 1500
E-mail borgerogbranding@guldborgsund.dk
Lene Møller Krabbesmark
Leder af Kultur & Fritid
Telefon +45 5473 1206
E-mail lmk@guldborgsund.dk

