
 

INSTRUKS VED BRAND PÅ Botilbuddet Alderslyst 

 
Alarmer´ Når brandalarmen går i gang mødes personalet ved 

brandalarmen. Brandalarmen finder du ved 

orangeriet. Se på tavlen hvor brander er og undersøg 

om det er falsk alarm.  

Bekæmp Forsøg at slukke branden med nærmeste egnede brandmateriel. 

-  Luk alle vinduer og døre – men lås ikke 

-  Udsæt ikke dig selv/andre for risiko 

Redning/ Evakuering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlingsplads 

- Forlad bygningen øjeblikkeligt, hvis du føler dig truet af situationen 

- Bring personer væk fra farezonen 

- Føler du dig ikke truet, (og telefonen virker). Meld ”brand” – og at bygningen 

skal evakueres 

- Besvar ikke interne opkald på telefonen i en brandsituation 

- Evakuér personerne til samlingspladsen  

 

 

 

I Nordre fælleshus (kulturhuset) 

Samlingsplads ansvarlig  En fra hvert hus påtager sig nedenstående rolle.   

- En medarbejder påtager sig rollen som samlingspladsansvarlig, indtil en leder kommer til 

stedet 

- Den ansvarlige uddelegerer opgaver og modtager hjælp med organisering af opgaver – fra 

kolleger 

- Meddel overfor forsamlingen - højt og tydeligt - at du er den samlingsplads 

ansvarlige 

 

Fortæl at: 

- Personerne skal tage opstilling gruppevis 

- Såfremt nogen savnes - så skal du have det at vide 

- Registrer evt. savnede personer og deres forventede ophold sted. 

- Orientér personalet om det videre forløb. 

Samlingsplads 

Oversigtsbillede  

(evt fra Google) 

 

Brand og redning Modtag brand- og redning ved indkørslen til Botilbuddet og vis vej til skadestedet. 

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

• Forsyn redningsmandskabet med informationer, plantegninger og evt. nøgler. 

Orienter 

 

 

 

 

 

 

Oplysning 

Din nærmeste leder  

Navn:  Lene Havn (Skovhuset)                                      Tlf: 21561630 

            Jimmy Hessellund Tang (By og Parkhuset)        Tlf: 24918096 

 

Ledere vurderer, om der skal kaldes yderligere personale ind. 

 

           

 

Fortæl, hvad der er sket, 

- Hvor det brænder 

- Om der er tilskadekomne eller personer i fare, 

- Om brand- og redning er alarmeret. 

 

 

 

Evakueringssted Det nærmeste evakueringssted er Vesterbo. 



 


