Säkerhet ombord
Håll mittgången fri
från bagage. Lägg
lättare bagage uppe
på hyllan och tyngre
under stolen framför
dig.
Spänn fast
säkerhetsbältet och
behåll det på under
hela resan.
Om bälte finns
ombord är du
enligt lag skyldig
att använda det.

Rökning är förbjuden
i hela bussen.

Vänligen sitt ner vid
toalettbesök för din
egen säkerhet och
andras trivsel.

Bussen är försedd
med första-hjälpenkit. Vid allvarligare
olycka, ring 112.

Vid nödutrymning,
lämna bagaget
ombord och gå
framåt i bussen till
närmaste dörr. Hjälp
dina medresenärer
ut ur bussen.

Om dörrarna inte
öppnas automatiskt
finns ett vred
som används vid
nödöppning.

Om fönsterrutan
måste krossas
finns nödhammare
placerade vid
fönstren. Slå hårt
längs kanterna av
rutan.

Vid brand finns
en brandsläckare
ombord. Ta bort
säkringen för att
påbörja släckningen.

Har du frågor om säkerheten ombord får du gärna fråga reseledaren
eller föraren. Tack för att du väljer att åka buss och trevlig resa!

Safety on board
Keep the aisle clear
of luggage. Place
smaller hand luggage
in the overhead rack
and larger under the
seat in front of you.
If the coach provides
safety belts, wearing
them is a legal
requirement.
For your own safety
please keep your
belt fastened for
the entire journey.

Smoking is not
allowed anywhere
on board the coach.

For your personal
safety please sit
while using the
toilet.

The coach is
equipped with
a first aid kit for
minor injuries.
Call 112 in case
of an emergency.

In case of evacuation
leave your luggage
on board and move
forward to the
nearest exit door.
Please assist your
fellow passengers to
evacuate.
If the exit doors
do not open
automatically turn
the safety knob in
order to force the
door to open.

If necessary to break
a window there are
safety hammers on
the wall. Use them
to hit firmly along
the edges of the
window.
There are fire
extinguishers on
board. To use them,
you must first
remove the safety
pin before you aim
at the fire.

If you have any questions concerning safety on board please ask the tour
guide or the driver. Thank you for choosing to travel by coach and have a
wonderful journey!

