BRANNINSTRUKS
HEDRUM BYGDETUN
NB: ALARMSYSTEMET ER DIREKTE TILKOBLET
BRANNVESENET.

A: DETTE GJØR DU HVIS ALARMEN GÅR:
1. Sjekk brannsentral (inngang i ”Fjøset”) og finn ut hvor
alarmen har gått.
2 Oppsøk stedet og sjekk om det er brann eller falsk alarm .
3. Ved BRANN: Lukk alle vinduer og dører. Ring 110.
4. Sørg for at rømningsplanene blir etterfulgt.
5. NB: Alarmklokkene skal ringe til bannvesenet kommer.
6. Den som kommer først til brannsentralen, skal:
a) påta seg ansvaret.
b) ta på seg vernevest (ligger på hylla over brannsentralen).
c) møte brannvesenet på avtalt plass .
7. NB: Start ikke redning av gjenstander o.lign. fra brennende
bygninger!
B: DETTE GJØR DU HVIS DET ER FALSK ALARM:
1.
2.
3.
4.

Sjekk alarmområdet.
Avstill klokkene ( i alarmsentralen).
Ring 110 og bekreft. Svar på de spørsmålene som blir stilt.
Rykker brannvesenet ut; møt disse på avtalt plass.
Bruk vesten.
5. Reset anlegget og start opp igjen.
6. Dersom alarmen går på nytt, må det sjekkes nøyere.
Ring brannvernleder tlf. 922 63 960.
C: FYRING I OVNER (BRYGGERHUS/FRAMHUS) ELLER BRUK
AV STEARINLYS:
1.
2.

Må avtales med brannvernleder på forhånd (tlf. 922 63 960).
Sjekk egen instruks (se baksiden).

OPPSTILLINGSPLASS: På plenen nedenfor flaggstanga.

RUTINER FOR BRUK AV LEVENDE LYS
PÅ
HEDRUM BYGDETUN
Levende lys kan være stemningsskapende, men er også en vanlig kilde til brann.
Derfor må påfølgende rutiner overholdes:

1. Den som tenner lys, har ansvar for å slokke når rommet forlates.
2. Tente lys skal alltid være under oppsyn av myndig person. Det skal
ikke forekomme at levende lys forlates uten tilsyn, selv ikke i korte
perioder.
3. Alle lys skal plasseres i egnede holdere, også te-lys.
4. Lysholdere skal være i ikke-brennbart materiale. Bruk av
mansjetter er forbudt!
Årsak:
! lysestaker av tre, kan ta fyr
! lysestaker av glass kan knuses
! plastlysestaker kan smelte
! lysestaker med sugekopper kan løsne og falle ned
! papir- og plastmansjetter tar lett fyr
5. Plassèr ikke flere lys tett sammen. Flere lys påvirker hverandre.
6. Levende lys skal plasseres trekkfritt. Pass på:
! trekk fra dører, vinduer og ventilasjonssystemet
7. Lys skal ikke plasseres i nærheten av brennbare gjenstander. Pass
på:
! god avstand til papir, gardiner og andre tekstiler
! personer som beveger seg – klær kan ta fyr
8. Slukk stearinlys ca. 2 cm før de når staken. Te-lys slokkes i god tid
før de er tomme for stearin.
9. Lys som plutselig flammer opp, skal kveles umiddelbart med en
lyseslokker eller tilsvarende.
10.Hold handa bak flammen når du blåser ut lyset; veken kan løsne og
forårsake brann.

