
Pille ja Lauri jalutavad linnas. Kõnniteel lamab mees.  

Pille: Vaata, Lauri! Tal on midagi viga. 

Lauri: Ei usu, ta on lihtsalt purjus. 

Pille: Kas teil on halb? 

Mees noogutab. 

Pille: Kas te kukkusite? 

Mees raputab pead. 

Lauri: Pille, tule juba! 

Pille: Kas teil valutab kuskilt? 

Mees näitab südame kohale. 

Pille: Kutsu kiirabi, tal on halb. 

Lauri helistab nubrile 112. 

Dispetšer: Hädaabi. Mis mure on? 

Lauri: Tulge ruttu, ühel mehel hakkas tänaval halb.  

Dispetšer: Mis tal viga on? 

Lauri: Ta lamab maas ja hoiab südame juurest kinni. 

Mida ma tegema pean? 

Dišpetser: Keerake ta paremale küljele. Kus te asute? 

Lauri: Kalevi tänaval. Meie kõrval on maja nr 22. 

Dispetšer: Jääge palun ootama. Kiirabi tuleb kohe.  

Kuidas on teie nimi ja telefoninumber? 

Lauri: Lauri Mägi, 57 576 31. 

 

Pille ja Lauri kutsuvad kiirabi        Tööleht 10.2 

1. Vaata videot „Pille ja Lauri kutsuvad abi“ 

.      2. Soorita e-harjutused 10.2.1 ja 10.2.2.  

 3. Loe dialoogi.                                                                            

 

 

 

 

         

        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lama/ma, -n − лежать 

purjus − пьяный 

kutsu kiirabi − вызови скорую помощ 

keerake paremale küljele − повернитесь на правый бок 

häirekeskus/-e − служба экстренной помощи 

dispetšer/-i − диспетчер 

plahvatus/-e − взрыв 

tulekahju − пожар 

trauma − травма 

uppuma/upun − тонуть 

kannatanu − пострадавший 

4. Vasta küsimustele. 

 

1. Keda Lauri ja Pille tänaval näevad? 

2. Mida Lauri mehe kohta arvab? 

3. Mida Pille mehe kohta arvab? 

4. Mis mehel viga on? 

5. Miks helistab Lauri 112? 

6. Mis number on 112? 

7. Kuidas Lauri peab meest aitama? 

8. Mis aadressile kiirabi sõidab? 

Häirekeskus. Mis juhtus? 

Kus õnnetus juhtus? 

Õnnetus juhtus ........................ maakonnas, 

................................................. linnas / vallas / külas,  

................................................. tänaval,  

majas number ..........., korteris number .............,  

............................................................. talus 

 

Mitu kannatanut on? 

Viga sai … ……………./ On … kannatanut. 

 

Mis on teie nimi ja telefoninumber? 

Minu nimi on  ........................ 

Telefoninumber on ................. 

 

Mis tal/neil viga on? 

Tal / neil on 

.................................................................................... 

 

5.  Ava veebiaadress: 

http://www.youtube.com/watch?v=EaP0NuHf_wI  

Vaata videot 112 helistamise kohta.  

 

         6. Paaristöö. Helista häirekeskusesse.   

           *Mis numbri valid? 

 

 
Toimus õnnetus / avarii / plahvatus / gaasiavarii / 

tulekahju / inimene tunneb ennast väga halvasti / 

inimesel on trauma / inimene upub /ohtlik 

metsloom on linnas / 

………………………………….……… 

 


