LF-Kurser og Brandteknik – LF-ABF.dk

For Dansk Psykolog Forening - Århus
Ved brand skal der:
Varsles:
Varslingsanlægget aktiveres på brandtryk, placeret strategiske steder i bygningen, primært
ved udgangene.
Brandvæsnet alarmeres:
Når alarmen går i gang eller ved aktivering af alarmtrykket, alarmeres redningsberedskabet
direkte.
Ved alvorlig personskade, ringes der 112 for rekvirering af evt. ambulance.
Evakuering:
Når alarmen går i gang (sirene lyd fra højtalerne), skal alle personer stille og roligt forlade
bygningen, via de afmærkede flugtveje, direkte til det fri og begiver sig til samlingspunktet
som er Cafe Faust over broen på den anden side af åen.
Personalet: Gruppevis
Kursister: Ved evakuering bliver alle samlet indtil alarmen er afmeldt. Personer der ikke er
i stand til at evakuere sig selv, skal bringes i sikkerhed.
Redde/slukke:
Der skal iværksættes rednings- og slukningsarbejde, forudsat at det skønnes sikker og
muligt.
Ved en mindre brand sluk branden med håndslukningsudstyr.
Branden slukkes ved at sprøjte på det brændende materiale, ikke på røg og flammer.
Alle vinduer og døre skal lukkes forudsat at det skønnes sikkert og forsvarligt.
Information af redningsberedskabet:
Redningsberedskabet skal ved ankomsten straks underrettes om brandstedets
beliggenhed og om brandens omfang samt om eventuelle personer, der er kommet til
skade eller ikke er kommet i sikkerhed.
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Ordensregler brand - FOREBYGGELSE AF BRAND
Det er alles ansvar at sikkerhedsreglerne i Dansk Psykolog Forening overholdes, så
det er forsvarligt for medlemmerne og dine kolleger at kommer i huset.
”Din sikkerhed er afhængig af din kollegas sikkerhedsadfærd”
FOREBYGGELSE AF BRAND
• Der må ikke være levende lys eller åben ild på matriklen. Det gælder både
indendørs og udendørs.
• Tobaksrygning må kun finde sted ude på gaden. Tobaksaffald skal placeres i
de holdere, der hænger på muren. Beholderne må kun benyttes til dette
formål.
• Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes og anbringes i et særligt
affaldsrum eller i en container.
• Elektriske apparater som fx opladere og lignende elektriske apparater, skal
altid afbrydes ved stikkontakten efter brugen, hvis det er muligt. Stikket skal
helst fjernes fra kontakten.
• Olieklude m.v. kan selvantænde og skal efter brugen anbringes i ubrændbar
beholder med låg.
• Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes
med forsigtighed og opbevares i tillukkede beholdere.
• Selvlukkende døre må kun stå åbne, hvis de ved brand lukker automatisk.
• Flugtvejsdøre må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller
effekter i flugtveje og på trapper.
• Rulleborde, rengøringsvogne og lignende må ikke henstilles i flugtveje.
• Brandslukningsmateriellet skal holdes frit tilgængeligt.
Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre stor risiko for andre i huset og for
dig.

