BRANNINSTRUKS FOR
TRIANGELHEIMEN LEIRSTED
Ved overnatting skal



ansvar og oppgaver i branninstruksen være delegert
alle overnattingsgjester være gjort kjent med branninstruksen.

Oppgaver ved ankomst til Triangelheimen
1. Hvem er brannvernsansvarlig under oppholdet? Pek ut en voksen, ansvarlig person til
oppgaven. Brannvernsansvarlig har ansvaret for at branninstruks og- rutine blir fulgt under
oppholdet på Triangelheimen Leirsted.
2. Hvem har ansvar for å varsle alle i huset og at alle kommer seg ut. Pek ut en ansvarlig for
hver etasje (etasjeansvarlig). Sett dere inn i rømningsveiene på forhånd.
3. Hvem varsler brannvesenet? Pek ut ansvarlig for oppgaven.
NB! Brannalarmen er ikke koblet direkte til brannvesenet.
4. Hvem forsøker å slukke hvis dette er mulig?
5. Alarmtavlen finnes i 1. etg. ved inngang til stue. Sett dere inn i alarmtavlens funksjon på
forhånd.

Brannmelder


Ved hoveddør på høyre side. Brannmelderen utløser brannalarmen på leirstedet.
Brannalarmen er ikke koblet direkte til brannvesenet.

Slukkeutstyr finnes her





Loftet:
Stue:
Kjøkken:
Kjeller:

Pulverapparat i gangen mellom soverommene.
Pulverapparat ved dør til entreen.
Brannteppe på veggen ved svingdøren.
Pulverapparat på trappegelender

Nødutganger



Alle soverom har vinduer og dører som er godkjent som nødutgang.
NB! Kjellerstua er ikke godkjent som soverom pga. manglende rømningsvei gjennom vindu.
Alle utganger er merket med grønne exitskilt og har ledelys (nødlys).

Ved brann








Undersøk om det virkelig er brann. Ved brann: Ring nødnummer
Alle rom skal undersøkes så langt det er mulig. Sjekk
soverom først!
Etasjeansvarlig sørger for at alle i sin etasje kommer seg
ut. Oppsamlingsplass ved evakuering er på
parkeringsplassen ved Triangelheimskiltet
Rømning skal ikke foregå i røykfylte rom. Røyken er
livsfarlig.
Lukk vinduer og dører for å hindre spredning av brann og
røyk.
Forsøk å slokke uten å utsette deg selv eller andre for
fare
Ring vaktmester på tlf. 464 74 594

Redde
Varsle
Slokke

110

Oppsamlingsplass

Sørg for at alle kommer seg ut i sikkerhet.
Varsle brannvesenet på nødnummer 110
Forsøk å slokke uten å utsette deg selv eller andre for fare

Ved falsk alarm



Les oppslag ved siden av alarmtavlen for avstengning av alarm.
Dersom man alt har ringt nødtelefon 110, ring og varsle om at det var falsk alarm.

Under leieforholdet skal flg. utføres og kontrolleres av leietaker










All bruk av åpen ild utenom anviste plasser er forbudt.
La ikke lys brenne uten tilsyn! Forlat ikke rommet uten å slokke «levende» lys.
Oppkobling og bruk av elektriske apparater skal godkjennes av vaktmester, og skal være
avslått når de ikke er i bruk.
Tilvirkning av varm mat og drikke skal kun skje på kjøkkenet og på anviste bålplasser ute.
Tilvirkning skal skje under oppsyn og kontroll.
Alle evakueringsveier skal være klargjort for evakuering. Lagring av gjenstander i
evakueringsveiene forbudt, og skal fjernes øyeblikkelig.
Ovner og andre varmeinnretninger skal ikke tildekkes av klær og andre brennbare materialer.
Brannvernrunde skal gjennomføres hver gang leirstedet forlates og ved legging for natten.
Ved flere leietakere enn der er sengeplasser, eller ved overnatting av barn anbefales, det å gå
ekstra brannvernrunde om natten.
Ved brannvernrunden kontrolleres at punktene over er i orden. Utført brannvernrunde kvitteres
i brannperm. Brannperm står på mikrobølgeovnen på kjøkkenet.
Leietaker kan bli holdt ansvarlig for skade som følge av brudd på bestemmelsene i
branninstruksen.

