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ACİLYARDIM ÇAĞRISINDA 
DİKKATE ALINMASI GEREKEN 
KURALLAR

4.  ACİLYARDIM YASA 
KURALLARI

Acilyardım yasa kurallarına göre, yardım ekibinin 
görev sürecinde ayakkabı dahil görev elbiselerini 
çıkartmaları kesinlikle yasaktır.

Ulaşım:

Arbeiterwohlfahrt
Bezirksverband Mittelrhein e.V.
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Rhonestr. 2a, 50765 Köln
Telefon (0221) 29 94 28-70
Telefax (0221) 29 94 28-99
susanne.schmidt@awo-mittelrhein.de
www.izikoe.de

Berufsfeuerwehr,
Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und 
Bevölkerungsschutz
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Scheibenstr. 13, 50737 Köln
Telefon (0221) 97 48-92 00
Telefax (0221) 97 48-10 04
daniel.leupold@stadt-koeln.de
www.stadt-koeln.de
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2.  ACİLYARDIM EKİBİNİN 
GÖREVLERİ NELERDİR?

1.  ACİLYARDIM MERKEZİ  
ARANDIĞINDA:

3.  ACİLYARDIM EKİBİNİN 
GÖREVİNİ YAPABİLMESİ İÇİN 
NELERE İHTİYACI VARDIR?

–  Arayan kişi almanca konuşmalı ve sakin olmalıdır.

–  Arayan kişi adını anlaşılır biçimde telaffuz  
etmelidir.

–  Kazanın nerede olduğu ve ilkyardım aracının 
geleceği açık adres bildirilmelidir.

–  Arama nedeni, hastanın veya yaralının durumu 
kısaca izah edilmelidir.

–  Sakin kalınmalı; servisin sordukları dinlenip  
cevaplandırılmalıdır.

–  İtfaiye servis elemanı konuşmasını bitirmeden tele-
fon kapatılmamalıdır.

–  Hasta veya yaralılara en iyi acil sağlık yardımı yap-
mak, hastaya ilk müdahaleyi yapan acil yardım ve 
sağlık ekibinin görevi, cinsiyet ayırımı söz konusu 
olmadan yaralıya yardım etmektir. Çünkü: İtfaiye 
görevlileri tıp teknisyenleridir.

–  Eğer doktor müdahalesi gerekiyorsa bunu bildirme, 
karar ve yetkisine sahiptirler. Yapacakları ilk yardım 
konusunda aile fertlerine gerekli bilgiyi verirler.

–  Yaralı veya hastanın hastaneye götürülmesini 
sağlarlar.

–  Yaralı veya hastaya itinalı davranırlar.

–  Yaralı veya hastayı hastane personeline teslim 
ederler.

–  Almanca bilen; acilyardım ekibiyle anlaşmayı 
sağlayan; yaralı veya hastanın durumu veya kaza 
hakkında bilgi veren bir kişiye.

–  Acilyardım ekibine yaralının veya hastanın ne-
rede olduğunu söyleyecek veya gösterecek bir 
kişiye (çok daireli binalarda acilyardım ekibi kapı 
girişinde beklenmeli ve yol göstermelidir).

–  Müdahale esnasında yaralı veya hasta kadınsa, ai-
leden birinin onun yanında ekibe yardımcı olması 
yararlıdır.

–  Müdahale esnasında serinkanlı olunmalıdır.

–  Müdahale için gerekli hareket alanı sağlanmalıdır.


