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BRANDSKYDDSOCH
TILLBUDSINSTRUKTIONER
Instruktioner för personal på BMS

10

2015-08-31
Ver. 2.

Brandskydds- och tillbudsinstruktioner BMS
1. Ansvar
Roger och Krister är utsedda som ansvariga till brandskydd.
Med detta ansvar ingår:
o Arrangera och ev. hålla i utbildningar för nyanställda och befintlig personal.
o Se till att lokalerna uppfyller de krav som finns
o Se till att utrymningsvägar hålls fria.
o Se till att regler efterlevs
o Daglig kontroll att lastkaj och fasader ej är belamrade med emballage,
lastpallar eller skräp.
o Se till att brandfarliga varor förvaras i godkända skåp.
Samtlig personal på BMS är ansvariga för:
o
o
o
o
o
o
o

Att rapportera tillbud och felaktigheter som kan medföra risk och skada.
Att ta reda på var utrymningsvägarna finns.
Alla dörrar som är möjliga stängs vid arbetsdagens slut.
Se till att utrymningsvägarna alltid är fria.
Att ta reda på var släckutrustning finns.
Att tillgodogöra sig utbildning på släckutrustning.
Byta ut blinkande lysrör så fort det upptäcks

2. Utbildning
Utbildning och information av/till personal om våra rutiner ska göras vid
nyanställning samt en gång om året.
HLR utbildning har erbjudits samtlig personal.
Utbildning ska hållas där alla lär sig att använda brandsläckare och brandfilt. Flik. 7.
Dokumentering av utförda utbildningar ska göras. Flik 8.
3. Kontroller
Varje år ska årlig revision av brandskydd och checklista fyllas i. Flik 4.
Varje månad ska revision enligt dokument ”kontroll av brandskydd” göras. Flik 4
4. Tillbud
Samtliga tillbud ska rapporteras, blankett för detta finns på anslagstavlor i personal
ingång, pub, Jonnys kontor. Flik 6.
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5. Uppföljning
Det brister som upptäcks enligt ovanstående kontroller ska följas upp och åtgärdas så
fort som möjligt dock senast innan nästa kontroll genomförs.
6. Utrymningsplan
Utrymningsplan bifogas
7. Plan över vad som ska räddas vid brand
Följande ska om möjligt räddas vid brand.
1. All personal
2. Gasflaskor
I övrigt endast sådant som går att rädda utan att det finns fara för liv.
8. Regler
o Rökning total förbjuden
o Ordning och reda gäller hela fastigheten och gård.
9. Återsamlingsplats
Första flaggstången utanför grindarna – vid baksidan av uppsatt skylt.

Rädda – Varna – Larma – Släck/ Möt räddningstjänsten
LARM 112
Svara på följande frågor
o Vad har hänt – var någonstans – vilket telefonnummer ringer du ifrån?
o Vid sjukdom/olycksfall ange vilken typ av skada
o Vid brand ange: 1 Vad brinner 2 Vilken del av byggnaden 3 Saknas någon
INFO 11313
Här kan du få information om
o Trafikolyckor
o Snöoväder
o Strömavbrott
o Större bränder som pågår
RÅDGIVNING 1177
Sjukvårdsrådgivningen
POLIS EJ AKUT 11414
Larm till polis vid icke akuta händelser.
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