BRAND- OG EVAKUERINGINSTRUKS
Bedsted Børnecenter
Ved Brand:

Ordensforskrifter:
Vær forsigtig med Åben ild

1. Sørg for at alle personer forlader lokalet

Levende lys skal anbringes i ubrændbare stager. Hold afstand til gardiner og andet
brændbart. Hold tændte lys under konstant opsyn.

2. Alamér personerne i børnehaven

Tobaksrygning forbudt på børnehavens matrikel.

3. Forlad børnehaven hurtigst muligt – så vidt muligt i grupper.

Duge, servietter og lignende skal ved aftagning efterses for gløder fra tobaksrygning m.v. og
skal anbringes, så en eventuel brand i materialet ikke kan brede sig.

4. Den ansvarlige leder sørger for, at en ansat medbringer
mødelister og går om på legepladsen ved bålhytten for at
modtage børn og personale

Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes og anbringes i særligt affaldsrum eller
container.

5. Den ansvarlige leder sørger for, at børnehaven, så vidt det er
muligt, gennemgås systematisk for evt. efterladte personer.
6. Alle samles på legepladsen ved bålhytten og der holdes
mandtal ud fra mødelisten. Der meldes tilbage til den
ansvarlige leder

Kaffemaskiner, strygejern og lignende elektriske apparater skal altid afbrydes ved
stikkontakten efter brugen, og stikproppen udtages.
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 veltillukkede beholdere.
Selvlukkende døre må kun stå åbne, hvis de ved brand lukker automatisk.
Flugtvejsdøre må ikke spærres, og der må ikke henstilles noget i flugtveje og på trapper.
Slukningsmateriellet skal holdes frit tilgængeligt.

Ved anden ulykke / personskade:
1.
2.
3.
4.

Skab sikkerhed
Vurder personen
Tilkald hjælp – Ring 1 1 2
Giv førstehjælp

I nødsituation / ulykkestilfælde
Ved varsling med sirener:
1.
2.
3.
4.

Gå indenfor
Luk døre, vinduer og sluk ventilationen
Lyt til DR eller TV2 (evt. TEKST-TV side 150)
Afvent nærmere

Modtag redningsberedskab / ambulance ved hovedindgangen

