Förebyggande/förberedande åtgärder för brand
Om du upptäcker en brand eller larmet går ska du göra
följande:


RÄDDA

Alla som är i akut fara. Använd ordinarie utgångar,
eller nödutgångar.


1.

2.

3.



LARMA
Tryck på brandlarmknapp, det automatiska larmet
larmar direkt till Räddningstjänsten. Har larmet gått behöver
detta inte göras.
Ring 112. Var beredd att svara på följande frågor: Vad har hänt,
var någonstans, vad brinner och i vilken del av byggnaden,
saknas någon.
Ring 31100 till landstingets växel. Tala om var det brinner, vem
som ringer och om närliggande avdelningar/hus behöver
evakueras

SLÄCK

Om du bedömer att du kan släck branden själv. Använd då den utrustning
som finns på arbetsplatsen, centrumslang, handbrandsläckare av olika
typer, vatten, skum och kolsyresläckare vid brand i kemiska eller
elektriska härdar.
Stäng dörrar och fönster!



UTRYM

Via närmaste ut- eller nödutgång till uppsamlingsplatsen. Använd aldrig
hiss och undvik att passera genom rökfyllda utrymmen. Där genomgång
är nödvändig – gå hukad eller kryp.

Ordningen som dessa punkter ska utföras i bestäms av
omständigheterna.
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För att kunna RÄDDA, LARMA och SLÄCKA måste du
veta:







Var sitter larmknapparna?
Hur ser utrymningsplanen ut?
Var finns utgångar, nödutgångar?
Var är uppsamlingsplatsen och hur hittar du dit?
Var finns släckutrustningen och hur
fungerar den?
Var finns nödduschar och ögonduschar?

Kontrollera regelbundet att:




Utrymningsplanen och larmanordningarna fullt synliga?
Utrymningsvägar fria och fungerar branddörrar?
Släckredskapen åtkomliga?
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Vilken typ av detektorer har vi?
Vi har två typer av detektorer som kan sätta igång ett larm:
värmedetektorer: utlöses av värme,+70 grader.

Det finns också rökdetektorer: snabbast, reagerar även på vattenånga
(inte lämpliga i personalrum)

Den detektor som har löst ut larmet blinkar rött.
Det finns en tavla i byggnaden som visar vilken detektor det är som utlöst
larm, det är där brandombudet/den med gula västen ska möta upp
räddningstjänsten.
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Kan vi släcka själva bör vi känna till släckmaterialet:
Du bör orientera dig om var nödduschar och ögonduschar finns
Brandfiltar:
Förstahandsmaterial som ska användas
när en person fått kläderna antända eller
mot andra smärre bränder – typ små
vätskebränder. Lägg alltid på brandfilten
FRÅN huvudet MOT fötterna och tag själv
skydd bakom filten.
Slangskåp med centrumrulle innehåller vatten.
Tänk på att sätta på vattnet innan du springer
iväg med slangen!

Avstängning för gas
Stäng av gasen om du har möjlighet att göra det utan fara för dig själv.
Mobila gasflaskor lämnas där de är.
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Olika typer av brandsläckare:
A-släckare:

Vatten

Varm brandhärd med glöd:
Trä, papper, textiler

B-släckare:

Pulver el. Kolsyra Kall brandhärd,vätskor,
oljor,elektrisk utrustning

AB-släckare: Vatten och tillsats- Ökar effektiviteten för Amedel(skum)
släckare: trä, papper, textil,
oljor, etc.
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Vanliga brandorsaker:
Några enkla saker att tänka på!
Se till att:

Stickproppar, kablar vägguttag lagas när de är trasiga

Inte använda trasiga elektriska apparater

Levande ljus, den som tänder ansvarar för att de släcks

Ha koll på obekanta personer

Ha fria ytor omkring dataskärmar

Förvara lösningsmedel och annat brandfarligt gods på avsedd
plats (även slask)

Dörrar och fönster till utrymningsvägar inte blockeras

Branddörrar inte ställs upp med kil eller annat föremål

Förvaring av brandfarlig vara:





Bara dagsbehovet får förvaras på bänken
Mindre mängder förvaras i ventilerade skåp på respektive lab
eller i speciella kylskåp.
Lagervaror förvaras i särskilda ventilerade skåp
Skåpen skall vara märkta med symbol för brandfarlig vara, även
förvaring av sprit, ytdesinfektion och klorhexidin.

Bär alltid det ”Gula kortet” på dig!
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