KATASTROFBEREDSKAPSPLAN

SWEA MELLAN AMERICAS REGION, MAME September 2009
Uppdaterad September 2014
Denna plan är i första hand avsedd för MAMEs avdelningar belägna inom områden ofta
drabbade av naturkatastrofer som orkaner. Detta är främst avdelningar i Florida,
Louisiana och Texas.
Hur kan SWEA avdelningar förbereda medlemmar inför en katastrof som kan kräva
snabb evakuering, dvs. att du och din familj måste bege er till annan ort


REGION KONTAKT - utse 2 kontakt personer för regionen. RO och vice RO.
Kontaktperson kan sedan fungera som en länk mellan avdelningar, SWEA
International och Sveriges konsulat. En daglig uppdatering om så krävs.



LOKAL AVDELNING KONTAKT – utse minst 2 kontakt personer i avdelningen.
Lämpliga Sweor är avdelningsordförande och medlemsansvarig.



LOKALA MEDLEMSREGISTER - Medlemsansvarig är ansvarig för att alltid ha
medlemsregistret uppdaterat. Båda lokala kontaktpersonerna ansvarar för att
medlemsregistret finns uttryckt i papperskopia. Matrikeln kan också innehålla
kontakt information till Sveriges konsulat, Sveriges ambassad och andra
organisationer med svensk anknytning i området.
Vid en katastrofsituation kommer ofta förfrågan från svensk myndighet ”Hur
många svenskar finns i området?” Ett snabbt svar med medlemsantal kan betyda
mycket. Har en avdelning 50 SWEA medlemmar, då vet myndigheten att det
finns minst 200 svenska personer, familjemedlemmar inkluderade i området.



DEPARTMENT of HOMELAND SECURITY- VIKTIGT
Alla bosatta i USA måste i första hand ALLTID följa direktiv och anvisningar från
Department of Homeland Security vid katastrofer och evakuering. Denna regel
gäller även för oss Sweor och svenskar som är på besök.



UPPSAMLINGSPLATSER – I första hand ska direktiv från Department of
Homeland Security följas.
Det är också viktigt för SWEA familjer att, INNAN en katastrof som kräver
evakuering händer, bestämma VAR man skall träffas om man förlorar kontakt.
Tex om en familj bor i Houston, Texas, kör norrut mot Austin eller Dallas.



SMS – Short Message Service- VIKTIGT. Se till att SWEA medlemmar kan
sända SMS meddelande via cell/mobil. Se även till att din familj kan sända SMS i
en nödsituation.



INNAN DET HÄNDER - Önskvärt är att alla avdelningar har en beredskapslista
över medlemmar som kan erbjuda temporärt boende/HUSRUM vid evakuering i
närliggande områden.
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INFORMATION om att tillfälligt husrum finns i närliggande avdelningar ska
skickas ut till medlemmar INNAN DET HÄNDER, gärna i början av sommaren.
Man skall alltså veta var, till vilken ort man kan bege sig INNAN DET HÄNDER.
Kontakten sker sedan via KONTAKT PERSON LOKALT OCH REGIONALT.
Observera att inga SWEA medlemmars namn & adress får finnas synligt på
någon lista som cirkulerar via email.


AKTIVERA MEDLEMMAR - Ett tillfälle att rekrytera namn till denna lista är vid
årsmöten och uppdatering sker vid sammankomster som vid Sveriges National
Dag /Midsommar som de flesta avdelningar firar.
Listan bör finnas hos AO medlemsansvarig samt RO.
När man söker efter husrum bör följande frågor inkluderas.
- Hur många personer kan du ta emot?
- Barn? husdjur? handikappvänligt?
- Vilka datum är du INTE tillgänglig?
- OM du inte kan erbjuda husrum kan du erbjuda hjälp som
barnvakt, transport, måltider eller annat?



FÖRSLAG TILL BEREDSKAPSUTRUSTNING
- VATTEN: extra vatten, konserver, torrmat, barnmat, hund/kattmat som kan
täcka familjens behov i 3 dagar.
- MEDICINER: extra daglig medicin, antibiotika, antihistamin typ Benadryl,
Neosporin/Polysporin salva, solskydd, myggspray, blöjor.
- FÖRSTA HJÄLPEN KIT/VÄSKA
- KONTANTER Vid strömavabrott kan du inte betala med kreditkort.
- PASS, Permanent Resident Cards, Certificate of Naturalization, hem och
sjukförsäkring dokument och andra viktiga handlingar samlat på samma ställe
samt kopior på annan plats.
- BENSIN: Se till att bilen alltid är fulltankad och extra bensin.
- FICKLAMPA: extra batterier, desinfektions servetter, plasthandskar,
tändare typ cigarettändare, stearinljus.
- BÄRBAR RADIO
- Generator
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Viktig Kontakt Information uppdaterad september 2014

Embassy of Sweden Washington
Embassy of Sweden
2900 K Street, N.W.
Washington, D.C., 20007, USA
Phone: + 1- 202- 467- 26 00 after hours är det samma telefonnummer och tryck 0
(nolla), följ instruktioner för att nå Operation Center vid eventuell nödsituation.
Fax: +1-202-467- 26 99
E-mail Embassy: ambassaden.washington@gov.se
Website: www.swedenabroad.com/washington,
Se länk in English IN THE EVENT of an EMERGENCY
Se till att din avdelning har en lista över Sveriges konsulat i ditt område i
medlemsförteckning-matrikel att hänvisa till. Adresser till konsulat finns också på
webbsidan www.swedenabroad.com/washington
Florida tel: 954-467-3507 E- mail: fortlauderdale@consulateofsweden.org
New Orleans

tel: 504-586-0084 E-mail: neworleans@consulateofsweden.org

Houston tel: 713-953-1417 E-mail: houston@consulateofsweden.org
Dallas tel: 214-521-2312/ 972-991-8013 E-mail dallas@consulateofsweden.org
Dallas viceconsul.dallas@gmail.com mobil 214-707-0200

Röda Korsets webbplats för personsökning i
krissituationer – anmäl dig gratis
Röda Korset i USA har tagit fram en webbplats för att underlätta vid sökning av
privatpersoner i en katastrof eller större krissituation. På sajten kan man anmäla sig
själv för att informera anhöriga om att man mår bra och befinner sig i säkerhet.
Alla svenskar som bor eller vistas i USA uppmanas att anmäla sig på webbplatsen.
www.redcross.org/safeandwell för att enkelt ge sig tillkänna och kommunicera med
anhöriga i en krissitutation.
Man uppger bara sitt för och efternamn, och väljer från en lista med
standardmeddelanden. Anhöriga kan sedan omedelbart söka fram din information och
få bekräftat att du är välbehållen och utom fara.
Läs mer och anmäl dig på www.redcross.org/safeandwell Tel 1-800-733-2767
Låt dina anhöriga i Sverige få kännedom om Röda Korsets websida i USA.
3
Updaterad september 2014

KATASTROFBEREDSKAPSPLAN
NYTT! RED CROSS Natural Disaster Apps- Download on the App store
Visit/besök www.redcross.org/prepare

USA Krisberedskapsorganisationer
Federal nivå
U.S Department of Homeland Security: www.dhs.gov
1 202-282-8000 (24/7)
Federal Emergency Management Agency: www.fema.gov 1 800-621-3362
Dallas, Texas September 2014
Tina Klintmalm
Sveriges Konsulat, Dallas, Texas USA/ Medlem SWEA Dallas
Tillägg KATASTROFBEREDSKAPSPLAN MAME Sep. 2009/ April 2012/Sep.2014

Uppdaterad September 2014 Tina Klintmalm Dallas, Texas
dallas@consulateofsweden.org, viceconsul.dallas@gmail.com

Konsulärt ansvar
Verksamhetslandets myndigheter har alltid det primära ansvaret för räddningsarbetet
(räddningstjänst, polis, sjukhus m.fl.) och identifiering av olycksoffer. Det är upp till det
drabbade landet att bjuda in andra länder.
 Allmänt ansvar för konsulärt bistånd och krishantering.
Svenska utlandsmyndigheter (gäller såväl General konsulat som FN-rep ) har
ansvar för svenska medborgare i utlandet i enlighet med gällande lagar. SverigesGeneral konsulat ansvarar för, i sitt konsulära distrikt
-

Svenska medborgare på tillfälligt besök
Svensk medborgares utländska familjemedlemmar
Andra medborgare bosatta i Sverige
Medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge
EU-medborgare
Bofasta svenska medborgare

Svenskar bosatta i regionen bör vid krissituationer i första hand vända sig till de
amerikanska myndigheterna för information och assistans.
Se också Sveriges ambassad’s websida www.swedenabroad.com/washington.
Se länk, på engelska; In the EVENT of an EMERGENCY.
Vad man som svensk medborgare kan få råd och hjälp med.
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