TIL DANSKE STATSBORGERE I BANGLADESH
Gode råd og vejledning om sikkerhed
Formålet med denne pjece er at give lejlighed til god tid i forvejen at tænke igennem og
planlægge for det tilfælde, at der måtte opstå en situation, hvor den normale samfundsorden
og forsyningssituation ikke længere er til stede.
Pjecen er et led i ambassadens generelle service og således ikke et udtryk for, at ambassaden
vurderer, at en krise eller kritisk situation står for døren. Pjecen vil blive opdateret efter behov
og fordelt til alle danske statsborgere med fast bopæl eller midlertidigt ophold i Bangladesh.
1.
I tilfælde af epidemier, naturkatastrofer, optøjer og andre truende situationer er
det sikreste sted som regel at opholde sig inden døre i hjemmet. Det tilrådes på forhånd at:
-

lagre madvarer (og evt. gas) til flere dages forbrug. Ved valg af produkter bør man
være opmærksom på, at køleskabe og frysere ikke vil fungere ved strømsvigt

-

lagre en beholdning af drikkevand i transportable flasker, containere etc., som kan
medtages ved en evt. flytning/evakuering

-

anskaffe reservebelysning, f.eks. lommelygter (og batterier), stearinlys, tændstikker,
brandslukningsudstyr (pulverslukker, brandtæppe)

-

kontrollere at førstehjælpskassen og brandslukningsudstyret er komplet

-

sørge for, at alle anbefalede vaccinationer er foretaget, og at vaccinationskort er
behørigt udfyldt og stemplet. Det anbefales at være i besiddelse af et blodtypekort

-

sørge for at være i besiddelse af gyldigt pas (HUSK: når der er fire tomme sider
tilbage i ens pas, bør man søge om fornyelse!), gyldig udrejsetilladelse,
identifikationspapirer, ekstra fotos og kontanter, e.g. USD og EURO

-

sørge for at mobiltelefoner er fuldt opladede (HUSK en mobiloplader i bilen)

-

sørge for, at bilen er i køreklar stand med fyldt benzintank og evt. en brandsikker
reservedunk

-

være sig bekendt med ruter til kendte mødesteder, lufthavn, hospital m.v. (HUSK: din
chauffør kan måske ikke tilkaldes i en tilspidset situation!)

-

adresse og telefonnummer på nærmeste hospital

-

tage stilling til, hvilken nødtørftig udrustning, der bør medbringes ved en pludselig
evakuering (tæpper, proviant, passende tøj, toiletsager, opladere til mobiltelefoner,
trøsteting til børnene, nødvendige dokumenter) og i givet fald have færdigpakket det
mest nødvendige. Ved en evt. evakuering vil man kun kunne medbringe en yderst
beskeden mængde bagage
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2.
Særligt i tilfælde af jordskælv skal man slukke for gassen og holde alle døre i huset
åbne, så de ikke sætter sig fast og hindrer en senere evakuering. Søg dækning under et solidt
bord, i et hjørne af indre mure eller i en døråbning og ikke i nærheden af vinduer, hvor glasset
ofte knuses, eller tæt på reoler og andet stort inventar, som let vælter.
Opholder man sig i et ikke jordskælvssikret (høj)hus, bør man (når rystelserne har lagt sig)
evakuere bygningen og søge hen til åbne pladser eller parker. Overnatning i ”det fri”, evt. i en
bil, bør overvejes.
3.
Man bør så vidt muligt afholde sig fra at færdes på egen hånd i kriseområder. Hvis det
er muligt, bør andre danskere gives oplysning om forventet rejserute og forventet tidspunkt for
ankomst til målet. Kameraer og kikkert kan sende et forkert signal og bør derfor ikke
medbringes. Anvisninger fra politi, militær og ved vejspærringer bør følges.
4.
I krise- og katastrofesituationer er det vigtigt at holde kontakt med ambassaden
og/eller Udenrigsministeriet. Kontaktoplysninger findes i slutningen af denne vejledning.
I en krisesituation bør man generelt tilstræbe at efterleve følgende ”grundregler”:
-

bevare roen og lade være med at foretage uoverlagte dispositioner
opholde sig mest muligt hjemme
holde sig inden døre efter mørkets frembrud
undgå demonstrationer, sammenstimlinger o.l.
udvise respekt for vejkontrol og vejspærringer og undgå enhver form for diskussion
med de personer, der bemander sådanne poster

5.
Det vil kunne forventes, at kommunikationsnettet, herunder telefonnettet, ikke virker
optimalt, og at ambassadens telefonforbindelse forventes at blive belastet.
I en alvorlig nødsituation vil ambassaden så vidt muligt benytte sig af elektronisk
kommunikation via den elektroniske danskerliste (jfr. nedenfor). Ambassaden vil, i det omfang
det er muligt, bl.a. kunne rådgive om og hjælpe med:





hvordan danske statsborgere bør forholde sig
hvilke mødesteder og evakueringsalternativer, der bør vælges, såfremt evakuering
bliver nødvendig udstedelse af nødvendige dokumenter i forbindelse med
udrejse/evakuering
formidle kontakt til pårørende i Danmark
anvise hospital og læger i tilfælde af sygdom eller ulykkestilfælde (omkostninger i
forbindelse med sygdom/ulykkestilfælde påhviler dog den enkelte)

6.
Efter – og om muligt naturligvis også i løbet af - en krisesituation vil ambassaden søge
at tilvejebringe oplysninger om, at alle involverede danske statsborgere er i god behold. Det er
derfor vigtigt, at ambassaden holdes orienteret om opholdssted og tilstand, hvilket gøres via
den elektroniske danskerliste. Opholder du dig i Bangladesh, og er du ikke tilmeldt listen,
anbefales dette. Listen tilgås via Udenrigsministeriets hjemmeside: http://um.dk/da/rejse-ogophold/rejse-til-udlandet/danskerliste/
VIGTIGT OM DANSKERLISTEN
Af hensyn til ambassadens beredskabsindsats henstilles det, at alle herboende danskere
opdaterer deres aktuelle informationer i den elektroniske danskerliste og ikke mindst husker
at foretage AFMELDELSE (ligeledes i den elektroniske danskerliste), når man forlader
Bangladesh endeligt. – Det anbefales at huske sit brugernavn, password og kontrolspørgsmål
(som benyttedes ved oprettelse af profilen), da disse oplysninger er nødvendige for at man kan
tilgå sin profil igen. - Ambassaden har IKKE adgang til brugerens profil, og kan derfor
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ikke oprette eller slette personer på listen. Det er derfor en god idé at skrive
adgangsinformationerne ind et sted, hvor man let kan finde/huske dem igen.
7.

Nyttige adresser og kontakter:

Royal Danish Embassy (1)
Bay’s Edgewater, 6th floor, North Avenue
Gulshan 2, Dhaka 1212
Tlf.: +880 (2) 5566 8914
Fax: +880 (2) 882 3638
E-mail: dacamb@um.dk
www.bangladesh.um.dk
Den danske ambassadørs Residens (2)
House 9, Road 67
Gulshan 2
Dansk medarbejderbolig (3)
House 12A, Road 86
Gulshan 2
Den nordiske Klub (4)
House 2, Road 80
Gulshan 2
Tlf. +880-2-8810333; www.nordicbd.org
Andre kontakter:
Udenrigsministeriets hjemmeside:
Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7:
Apollo Hospital, Plot 81, Bashundara:
United Hospital, Plot 15, Road 71, Gulshan:

www.um.dk
Tlf.+45 3392 1112
Tlf. +88 0171409000 (Ambulance)
Emergency: 10666 or 01914001234

Rejsevejledninger
Udenrigsministeriet har ikke udarbejdet nogen rejsevejledning for Bangladesh, men i en given
krisesituation kan det anbefales at holde sig orienteret via
Amerikanske Udenrigsministerium:

http://www.travel.state.gov

Australske Udenrigsministerium:

http://www.smartraveller.gov.au/zwcgi/view/Advice/Bangladesh

Britiske Udenrigsministerium:

http://www.gov.uk/foreign-travel-advice/bangladesh

Andre nyttige rejsevejledninger tilgås via Udenrigsministeriets hjemmeside her

Ambassaden i Dhaka
August 2015

This folder can be retrieved from Embassy’s Website: www.bangladesh.um.dk\travel and residence\kriseberedskab
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