
VAD SKA DU TÄNKA PÅ OM DU RÅKAR UT FÖREN SKADA

Skaffa intyg

om du blir bestulen måste du skaffa ett intyg från polisen på orten. Om du blir sjuk eller
drabbas av olycksfall, se till att du far ett Hk;rintyg och kvitto på behandlingen.

Meddela oss

Anmäl omedelbart till oss om någon kräver dig på skadestånd eller om du behöver utnyttja
rättsskyddet fiir advokat-, ombuds- eller rättegangskostnader. Andra skador anmäler du till oss
så snart du kommit hem.

Om du blir sjuk eller råkar ut ftir olycksfall

Om du blir sjuk nåk du arbetar i ett svenskt fiiretag utomlands eller om du iir på tjåinsteresa fär
dy i regel sjukpenning från fiirsiikringskassan. sverige har avtalat med flera ländä om att
sjukvårdskostnader vid resa utomlands skall betalasirfig, de regler som giiller i respektive
land. Ta diirfiir med dig intyg om "SjukfiirsåikringstilhöIghet i Sverige"iråo frrsiikringskas-
san.

Vad gör man vid dödsfall

Om en person avlider, kontakta snarast närmaste svenska ambassad eller svenskt konsulat. De
ger stö<i, r&i och anvisningar.

0m du fiirlorar passet

Om du {rlorat ditt pass, anmäl det ftirst till polisen på orten. Viind dig dåirefter till svensk
ambassad eller svenskt konsulat som utftirdar ett nyti pass.

svenska ambassader och konsurat rämnar råd och upplysningar

Svenska ambassader och konsulat åir alltid beredda atthjalpadig ur svårigheter som du inte
sjä1v kan klara av' Tveka diirfiir inte att kontakta dem. Iiehdver du adressen till ambassad eller
konsulat, fråga då liimpligen polis, hotellportier, turistbyrå, resebyrå eller motororlanisation.

OM DU SKULLE BEHÖVA OMEDELBAR HJÅLP

Be-höyer du hjälp med hemtransport av sjuk eller skadad person eller annan omedelbar hjåilp
vid allvarligare skador, kontakta då Sos-Intemational i liopenhamn- Dåir kan du fä råd, an-
visningar och hjälp.
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