
Så skyddar du ditt husdjur 
när du inte är hemma

Som husdjursägare gäller det att mini-
mera och förebygga riskerna så långt 
det bara går. Här är några tips från 
Verisure Securitas Direct:

Flera fördelar med uppkopplade larm
Om du inte redan har det; överväg att installera ett larm uppkopplat mot en larm-
central. Fördelen med ett uppkopplat larm är att det alltid finns någon som håller 
koll på hemmet utifall händelse av brand, vattenläcka eller inbrott. Tack vare lar-
mets kameror får larmcentralen direkt korrekt information och kan därigenom 
omgående sätta in rätt åtgärd.

Du bör även säkra ditt 
hem genom att identi-
fiera risker såsom lätt-
rörliga spisknoppar, lösa 
sladdar och andra 
 potentiella faror. 

Alla hushåll bör ha en plan och 
öva hur de kan utrymma sitt 
hem i händelse av brand. Medan 
man tränar på detta så se även 
till att diskutera vem som är 
ansvarig för att evakuera husdju-
ren från hemmet. Låt räddnings-
tjänsten vet att det finns husdjur 
och hur många de är samt var i 
hemmet de befinner sig ifall 
olyckan skulle vara framme.

Tips för dig som har husdjur
Håll utkik efter brandrisker 
som du kanske inte förväntar 
dig. Husdjur är nyfikna och 
kommer att undersöka mat-
lagning, ljus, och/eller öppna 
brasor i din eldstad.
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När du lämnar husdju-
ren ensamma hemma 
är det viktigt att hålla 
dem inom ett område 
nära en entré där 

brandmän lätt 
kan hitta dem. 

I vart fjärde svenskt hushåll finns en hund 
eller en katt. Hemmiljöerna för  husdjur varierar 
stort men en sak har de flesta  hundar och katter 
gemensamt, och det är att de är relativt hjälplösa 
om de skulle hamna i en nödsituation såsom 
brand, giftig rökutveckling eller  översvämning. 


