
Handleplan for evakuering og rømning 

ved brand på Sejs Plejecenter 

Lyngvej 2, 8600 Silkeborg 

 

 

 Planen findes på beredskabsplan.silkeborgkommune.dk 

 

 Varslingsanlægget = Brandtavlen i Team 1 angiver, hvor branden er opstået. 

 

 Udpeg en ansvarlig kontaktperson til bl.a. Brand og Redning og en ansvarlig for 

koordinering af evakueringsplan 

 

 P-pladsen ved hovedindgang fungerer som samlingssted.  

 

Generelt  Isoler branden 

Bring dig selv og beboerne i sikkerhed. 

Luk døre og vinduer og forlad rummet/bygningen ad sikker 

vej.    

Brug ikke elevatorer 

Fordel opgaverne - information i huset, modtagelse af Brand 

og Redning. 

 

 

Brand Team 1  

 

Udgange midt på og i begge ender af gangen 

Beboerne kan forblive i lejlighederne og evakueres af Brand 

og Redning 

Dørene til gangen holdes lukkede. 

Få styr på, hvor der befinder sig mennesker i teamet. 

 

 

Brand Team 2 

 

Udgange midt på og i begge ender af gangen 

Beboerne kan forblive i lejlighederne og evakueres af Brand 

og Redning 

Dørene til gangen holdes lukkede. 

Få styr på, hvor der befinder sig mennesker i teamet  

 

 

Brand Team 3  

 

Udgange midt på og i begge ender af gangarealet. 

Beboerne kan forblive i lejlighederne og evakueres af Brand 

og Redning 

Dørene til gangen holdes lukkede. 

Få styr på, hvor der befinder sig mennesker på etageni 

teamet  

 

Brand kontorer og 

mødelokaler 1.sal  

 

Benyt hovedtrappen ned i forhallen eller trappen ved 

elevatoren. 

 



 

Brand i hall - indgangs parti  

 

Søg nærmeste udgang mod Sejsvej eller parkeringspladsen. 

 

 

Brand i Caféen 

 

Benyt udgang til haven eller evakuer gennem, køkken 

træningsafsnittet eller hoveindgang. 

 

 

Brand i Træningsafsnittet 

 

Evakuer til Cafeen eller døren ud til P-pladsen 

 

 

Brand i Omklædningsafsnit, 

Kælder  

 

Benyt trappen op til hovedindgangen eller tappeopgang 

direkte op på parkeringspladsen.  

 

Brand i frisørsalon eller 

lederkontor. 

Benyt hovedindgang eller udgang til haven mod Sejsvej. 

 

Er der flere medarbejdere i huset? Husk elever, frisør, fodplejer, mødedeltagere ….? 

 

Bevar ro og omtanke --- Brand og Redning er hurtigt fremme.  
 

I alt hvad du foretager dig Tænk på din sikkerhed 

 

 

Ved lille brand Brug brandslukningsudstyret, der findes i området  

Større brand  Brug evakueringsplan  
 


