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Handleplan for evakuering og rømning 
ved brand på Virklund Plejecenter 

 
 

• Planen findes ved Brandskabet ved indgang 17 D (ved postkasserne), ved slange-skabe 
og i orange mappe på kontor og i grupperum. 

 

• Varslingsanlægget = Brandskabet ved indgang 17 D (ved postkasserne) angiver, hvor 
branden er opstået. 

 

• Udpeg en ansvarlig kontaktperson til bl.a. Brand og Redning og en ansvarlig for 
koordinering af evakueringsplan 

 

• P. pladsen fungerer som samlingssted. 
 

 
Generelt  

 
Isoler branden 
Bring dig selv og beboerne i sikkerhed. 
Luk døre og vinduer og forlad rummet/bygningen ad 
sikker vej.    
Fordel opgaverne - information i huset, modtagelse af 
Brand og Redning. 
 

Brand i boliger, blok C 
Lejlighed 1 – 2 
Lejlighed 3 – 6 
Lejlighed 7 – 10 
Lejlighed 11 - 12 

  
Flugtvej via dør ud til P-plads 
Flugtvej via dør ud til plænen mod Horsensvej 
Flugtvej via dør ud til haven 
Flugtvej via dør ud til P-plads 
Hver lejlighed har udgang til haven via terrassedør 
Hold dørene til gangen lukkede 
Få styr på, hvor der befinder sig mennesker 
 

Brand i boliger, blok D 
Lejlighed 1 – 2 
Lejlighed 3 – 6 
 
Lejlighed 7 – 10 
Lejlighed 11 - 12 

 
Flugtvej via dør ud til P-plads 
Flugtvej via dør til boliggang C og videre til dør ud til  
P-plads  
Flugtvej via dør ud til haven 
Flugtvej via dør ud til P-plads 
Hver lejlighed har udgang til haven via terrassedør 
Hold dørene til gangen lukkede 
Få styr på, hvor der befinder sig mennesker 
 

Brand i Centerdel  
Lederkontor, pedel, 2 grupperum,  
sygeplejerskekontor 

 
Nærmeste flugtvej ud til P-plads 
Terrassedør i rummene 
Hold dørene til gangen lukkede 
Få styr på, hvor der befinder sig mennesker 
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Brand i Centerdel 
Køkken 
 
Café 

 
Nærmeste flugtvej – døren ud til Virklundvej 
 
Nærmeste flugtvej – terrassedørene ud til Virklundvej 
Få styr på, hvor der befinder sig mennesker 
 

Brand i Centerdel 
Aktiviteten 
 
Fysioterapien 
 
Frisør og Aktivitetskontor 

 
Terrassedørene ud til haven 
 
Terrassedørene ud til haven 
 
Udgang via terrassedøre i Aktiviteten og Fysioterapien 
Få styr på, hvor der befinder sig mennesker 
 

 
Er der flere medarbejdere i huset? Har I husket alle? 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  
 

 
 


