
 
 
 

4.01 INSTRUKS VED BRAND Toldbodgade, Aldersro (rev. 29/7-2020) 

 Alarmér 
 

Ring til alarmcentralen. Tryk 1-1-2 
Fortæl, at I har en brand, og 
- hvem du er, 
- at du ringer fra, (Lokale - Adresse) 
- tlf.nr. du ringer fra, 
- hvad der er sket, 
- om der er tilskadekomne eller personer i fare. 

Bekæmp Forsøg at slukke branden med nærmeste egnede brandmateriel. 
Udsæt ikke dig selv for risiko. 

Redning 
 
 
Evakuering 
 
Samlingspladsen 

Bring personer væk fra farezonen. 
Udsæt ikke dig selv for risiko. 
 
Evakuér personerne til samlingspladsen – vær opmærksom på borgere i 
Sundhedshuset og i begge træningssale, samt toiletter. 
 
Parkeringspladsen ’Estrupsgård’ 

Begræns Luk alle vinduer og døre – men lås ikke. 

Brand- og Redning Modtag Brand- og Redning ved indkørslen til bygningen i Toldbodgade  og 
Estrupsgård  og vis vej til skadestedet.  
 
Forsyn redningsmandskabet med informationer, plantegninger og evt. 
nøgler. 

 Orienter  
 
 

 

 

Oplysning 

Din nærmeste leder 
Lokalleder Jette Romme                       Tlf. 20584293 / P 30269059 
Lokalleder Line vendelbo Bjerg           Tlf. 20327177 / P 40468910 
Sundhedsfaglig leder Helle Laursen   Tlf. 21719730 / P 27282745 
Sektionsleder Martha Højgaard           Tlf. 21697657 / P 21209863  
 
Fortæl, hvad der er sket, 
- hvor det brænder, 
- om der er tilskadekomne eller personer i fare, 
- og at brand- og redning er alarmeret. 

Skal jeg forlade 
bygningen? 
 
Varsling af kolleger i 
områder uden 
varslingsanlæg 
 
Lister 

Forlad bygningen øjeblikkeligt, hvis du føler dig truet af situationen.  
 
 
Føler du dig ikke truet, (og telefonen virker). Meld ”brand” – og at 
bygningen skal evakueres 
 
 

På vej ud til samlingspladsen medbringes liste over personale på 
arbejde 

Indgående telefoner Besvar ikke interne opkald på telefonen i en brandsituation. 



 
 
 
 

4.02 INSTRUKS VED BRAND – samlingspladsansvarlige 

Ansvar på samlingspladsen Den medarbejder der tager ledelse i situationen 
 
Lokalleder Jette Romme      Tlf. 20584293  / P 30269059 
 

Medbring  Tjenestetidsplaner 

Opgaver – personalet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientér 

Den ansvarlige modtager gerne hjælp med organisering af opgaver – fra 
kolleger.  
 
Meddel overfor forsamlingen - højt og tydeligt - at du er den 
samlingspladsansvarlige.  
 
Fortæl at: 

- personerne skal tage opstilling gruppevis  
- såfremt nogen savnes - så skal du have det at vide 

 
Registrer evt. savnede personer og deres forventede opholdsted. 
 
 
Orientér personalet om det videre forløb. 
 

Opgaver – i forhold til 
redningsmandskabet 

Modtag redningsmandskabet.  
 
Fortæl indsatslederen hvad du ved om situationen, og om nogen savnes 
inde i bygningen. 

 
 


