Personen som upptäcker situationen:
• Utvärdera situationen. Är zombierna snabba eller långsamma? Agera därefter.
• Om någon befinner sig i akut fara och du kan rädda dem, gör det. Vi behöver inte
fler zombier att slåss mot.
• Larma på komradionätet tills du får svar från jourhavande zombieansvarig eller
trygghetsteamet. Kontakta också 112.
• Sätt dig och andra i säkerhet, se mer detaljerad beskrivning på mittuppslagaet i denna
krisplan. Tänk på att lyssna efter vidare instruktioner via komradio.

Trygghetsvärdarna får larmet:
• Larma vidare så att så många som möjligt får del av informationen och kan bege sig
mot B-huset.
• Kontakta huvudansvarig och jourhavande zombieansvarig.
• Beväpna er och hjälp människor att ta sig till B-huset. Påbörja byggnation av
barrikader. Upprätta ingångar via repstege och lakan.
• Påbörja lagring av vatten och fortsätt med detta så länge vattenledningarna
fortfarande fungerar.
• Följ vidare instruktioner från jourhavande zombieansvarig.

Jourhavande zombieansvarig meddelas om en attack:
• Beväpna er och hjälp människor att ta sig till B-huset. Upprätta ingångar via
repstege och lakan.
• Överse konstruktionen av barrikader och vapen, skapa vid behov team som kan införskaffa
materiel, mat och andra förnödenheter.
• Upprätta om möjligt kontakt med NärCons jourhavande zombieexpert Herman Geijer.
• Briefa huvudansvarig om vilken typ av zombier det rör sig om och hur de bäst hanteras.

Huvudansvarig, informationsansvarig och personalansvarig
bildar en Z-krisgrupp:
• Agera informationscentral. Skicka meddelanden via appen om trygga och farliga
platser på området. Koordinera via komradio kontakten med de som befinner sig
utanför byggnaden.
• Försök få kontakt med yttervärlden. Se till att få ner väsentlig information på papper eller
annat medium som inte försvinner om elen gör det.
• Sätt alla som kan arbeta i arbete med barrikader och att skapa vapen. Att inte känna sig
delaktig eller att vara sysslolös skapar otrygghet. Alla kan delta i zombieöverlevnadsarbetet
och det är viktigt att komma ihåg att alla behövs och att alla kan bidra.
• Försök tillgodose de överlevande med information. Brist på information i kombination med
sysslolöshet i den här typen av situationer leder lätt till osäkerhet, rädsla och att någon
släpper in zombierna så att alla dör.
• Ta i samråd med jourhavande zombieansvarig beslut kring när och hur överlevande som
barrikaderat sig på andra ställen ska undsättas.
• Ta fram en långsiktig plan för överlevnad om situationen verkar bli långvarig och storskalig.

Vill du veta mer om zombieöverlevnad? Gå till www.zombieoverlevnad.se
eller köp boken Zombieöverlevnad – Din guide till apokalypsen.
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            ven om det är högst       
              osannolikt att zombie                apokalypsen skulle starta
                  just under NärCon är det
viktigt att ha med i krisplaneringen
eftersom effekterna av en sådan
händelse skulle vara enorma. Det
är svårt att ens tänka sig vilka följdeffekter zombieapokalypsen skulle
få, men genom att ha en grundläggande zombieplan går det att
mildra konsekvenserna för de
närvarande (även om det med all
sannolikhet skulle innebära en
negativ upplevelse för samtliga
besökare).  

Definitionsmässigt
handlar det alltså om:
1. Att människor skulle bli smittade
via någon typ av kroppsvätskor
(eller i värsta fall en luftburen
smitta) och därefter själva vara
smittsamma.
2. Att de smittade skulle bli
aggressiva och vilja konsumera
kött (zombier verkar ha en extra
faiblesse för just kött av
människor).
3. Att de smittade skulle dö och
börja leva igen.
4. De smittade kan endast förgöras
genom kraftigt våld mot huvudet.
En viktig aspekt som måste lyftas är
också huruvida de smittade är
snabba eller långsamma. De långsamma zombierna tenderar att inte

bli zombier lika snabbt som snabba
där det kan gå så fort som på tio
sekunder. Den informationen måste
förmedlas så snart Z-larmet har gått
eftersom besökarna måste ha
tillgång till den informationen.

Eventuellt utbrott
troligtvis globalt
I bästa fall är zombieutbrottet lokalt
och kommun, län, stat och även
världssamfundet skulle i så fall
kunna erbjuda hjälp. Men så vitt vi
vet är lokala utbrott mer sällsynta än
globala utbrott. Därför är det viktigt
att, tills annan information kommer,
utgå från att utbrottet är globalt –
eller i alla fall nationellt.

NärCon uppmanar sina besökare att
bege sig till B-huset. Tänk minnesregeln B som i Barrikadera. I fallet
med snabba zombier uppmanar vi
besökare att använda kulvertarna
som finns under marken. Detta
eftersom en ensam snabb zombie
lätt kan hinna ifatt besökare utomhus. I fallet med långsamma zombier
uppmanas besökarna istället att
försöka ta sig till B-huset utomhus,
eftersom risken att bli omringad är
avsevärt mycket högre i en trång
korridor under marken. Förmodligen
kommer B-huset att vara
barrikaderat, men repstegar eller

hopknutna lakan kommer i så fall att
finnas från fönster på våning två för
att besökarna ska kunna ta sig in
utan att riskera att också zombier tar
sig in. Det bästa sättet att
annonsera att ni är på väg och hålla
kontakten med de som satt sig i
trygghet är via komradio eller via
kundtjänstchatten i appen (om ni till
exempel behöver ett tyst kommunikationsmedel).

Mat och andra resurser
finns i B-huset
I B-huset finns och samlas det
resurser i form av mat, materiel och
verktyg samt boken Zombieöverlevnad – Din guide till apokalypsen.
Där finns också verkstäder där det
kan byggas vapen och andra saker
som kan behövas. Deltagare som
har materiel till sina dräkter som
kan vara användbart uppmanas att
ta med dessa saker, i övrigt rekommenderas att inte bära på saker
utöver mat och vatten (och eventuella mediciner).
C-huset behöver evakueras omedelbart och flyende som ska ta sig till
kulverten behöver ta sig till A-huset
och nedgången där. Besökare som
inte kan ta sig till B-huset uppmanas att barrikadera sig i närmaste
lokal som saknar fönster. Försök
om möjligt märka dörren med bokstaven Ö vilket betyder att det finns
överlevare där om räddningsteam
skulle skickas ut. Meddela också
om möjligt er position via radio eller
chattfunktionen i appen.

