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FORSLAG TIL UDARBEJDELSE AF
BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

Da det ikke altid er lige nemt at overskue,
overskue, hvordan man udarbejder en brandbrand- og evakueringsplan, er der her
beskrevet de punkter en brandbrand- og evakueringsplan skal indeholde.
Det er den daglige leder der i samarbejde med sikkerhedsrepræsentanten udarbejder planen, da de kender
arbejdspladsen og den daglige arbejdsgang. Der bør ikke sættes konkret navn på de opgaver der skal løses, men
arbejdes ud fra områdeinddeling af arbejdspladsen. Når opgaverne skal fastlægges, skal de altså fordeles på de
funktioner man anvender på det pågældende arbejdssted.
Institutionen kan vælge selv at udarbejde en brand- og evakueringsinstruks eller anvende den vedlagte instruks
som skabelon. Det vigtigste er at personalet grundigt instrueret om de opgaver der påhviler personalet ved
evakuering af institutionen.

BrandBrand- og evakueringsinstruks
Ved brand:
1. Varsling.
Dette betyder, at alle der befinder sig i bygningen skal gøres opmærksom på at der er brand. Varsling kan ske via
varslingsanlæg, højtalere eller ved at man råber brand.
2. Evakuering.
Når der foretages evakuering er den primære opgave at få alle de tilstedeværende ud til det på forhånd aftalte
samlingssted. Når alle er samlet foretages der en optælling af voksne og børn.
Dette vil give et overblik over om nogen savnes, hvis der er en afkrydsningsliste skal denne medbringes.
Ved brandvæsnets ankomst skal det meddeles om alle er ude eller hvor stort et antal der savnes.
3. Alarmering.
Tilkald brandvæsnet via 112. For at sikre en hurtigt og effektiv alarmering er det vigtigt at der oplyses følgende:
• Navn
• Hvor det brænder
• Hvad der brænder
• Telefon nr. der ringes fra.
4. Begræns om muligt branden.
branden.
Hvis en evakuering har fundet sted, må det formodes at der er forsøgt brandslukning, men at der er vurderet, at
ilden ikke kan slukkes af personalet.
Såfremt det er muligt, påbegynder personalet brandbegrænsning med de på arbejdspladsens ophængt
slukningsmidler, samt får lukket døre, vinduer m.v.
En sluknings- og begrænsende indsats skal dog kun påbegyndes, såfremt man ikke er truet af flammer og røg.
Det er derfor vigtigt at personalet, er nøje instrueret i placering og brug af arbejdspladsens slukningsmidler. Den
primære opgave vil altid være redning af liv.
Ved varsling med sirener.
1. Gå indendørs.
2. Luk alle døre, vinduer og evt. ventilationsanlæg.
3. Lyt til Danmarks radio eller se tekst tv.
4. Hold dig indendørs indtil du for anden besked

Instruks
For:

Brand og evakuering:
1. Varsling
Orienter hele institutionen – råb brand eller brug evt. varslingsanlæg.

2. Evakuering
Personalet sørger for at få alle ud af bygningen.
Alle mødes på samlingsstedet som er:
Evt. mødelister medbringes til samlingsstedet.
Optælling af børn/elever.
Evt. manglende personer meddeles brandvæsenets indsatsleder.

3. Alarmering
Tilkald brandvæsenet: Ring 11-1-2: Hvem:

4. Begræns om muligt branden.
branden.
Såfremt det er muligt, påbegynder personalet brandbegrænsning med de på
arbejdspladsens ophængte slukningsmidler, samt får lukket døre, vinduer m.v.

Varsling med sirener:
1. Gå indenfor
2. Luk døre og vinduer
3. Lyt til
til Danmarks Radio
4. Afvent nærmere

.

