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Åtgärder vid brand eller annan fara:
•

Rädda först dem som är i uppenbar fara exempelvis personer som inte kan ta vara på
sig själva, behöver hjälp, skadade, chockade eller personer i panik.

•

Larma: Aktivera brandlarmet om det inte redan ljuder. Knappar finns vid
entrédörrarna på samtliga våningsplan. Ring SOS Alarm 112 och begär ”brandkåren”.
Var beredd att svara på var det brinner, gatuadress, vad som hänt och vilket
telefonnummer du ringer ifrån.

•

Varna personer i din omgivning. Ropa att det brinner avsök lokaler och assistera
utrymningen av byggnaden i samarbete med din utrymningsledare om det inte sätter
den egna säkerheten i fara. (Toaletter och bullriga lokaler är exempel på utrymmen
där man kanske inte uppmärksammat utrymningslarmet.)

•

Släck vid mindre incidenter och där man direkt i närområdet kan se att det är en
begränsad brand kan man aktivt agera. Släck branden om du bedömer det som möjligt
med de handbrandsläckare som finns i lokalen (de flesta finns i våra korridorer).

•

När röken lägger sig i taket ska ni lämna platsen omedelbart och utrymma!

•

Utrym byggnaden. Följ nödutgångsskyltar (det finns alltid två alternativa vägar ut).
Även de dörrar som är märkta med ”larmad dörr” kan användas. Observera
utrymningsledarens instruktioner. Ta dig omedelbart till återsamlingsplats och stanna
där tillsammans med dina arbetskamrater tills din utrymningsledare meddelar annat.
Använd aldrig hiss vid utrymning, den kan stanna som en följd av branden.
Utrymningsplaner finns uppsatta i våra korridorer.

•

Återsamla på återsamlingsplatsen, gräsmattan/parken strax söder om G-salen vid
änden av hus E i grupper per våningsplan. Personal som haft undervisning/
handledning i samband med utrymning ansvarar för att samla ”sina” elever/studenter.

•

Kontrollera gemensamt i grupperna om någon saknas eller befinner sig på annan
plats. Använd gärna en personallista för att ”pricka av” de närvarande.
Utrymningsledare för respektive våningsplan bör ha en sådan med sig.

•

Rapportera till Räddningstjänsten eller polis om saknade personer som kan misstänkas
vara kvar i byggnaderna.

•

Stanna på återsamlingsplatsen tills order om annat ges.
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