Anmälan om tillfällig förläggning

Medborgarhuset
780 50 VANSBRO
Tel. 0281-750 00
Var sker övernattningen ?

När sker övernattningen ?
Hur många personer ?

Kontaktperson ?

Telefonnummer ?

Några brandskyddsfrågor
Finns fungerande utrymningslarm ?

Finns fungerande släckutrustning ?
Är utrymningsvägarna kontrollerade?

Får de övernattande information om ordningsregler ?

Vad säger lagen – Lag om skydd mot olyckor
Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för
släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
För att räddningstjänsten ska vara informerad och förberedd för en eventuell insats bör detta papper sändas in, senast 2
veckor före en övernattning.
Skickas till:
Räddningstjänsten Vansbro
Medborgarhuset
780 50 Vansbro
eller fax: 0281-752 31
eller e-post: raddningstjanst@vansbro.se

Anmälningsdatum

Anmälarens underskrift

Regler för tillfällig övernattning
Ansvar

Vid varje övernattningstillfälle skall det finnas en ledare som är ansvarig för arrangemanget och
säkerheten samt att nedanstående regler följs. Den säkerhetsansvarige ansvarar även för att
samtliga deltagare informeras om vilka regler som gäller. Personen ifråga ska vara anträffbar dygnet runt samt vara myndig och svensktalande. Det ska även finnas kontaktpersoner på plats under
tiden som övernattningen sker. Medgivande från räddningstjänsten gör inte att arrangörens ansvar
blir mindre utan ansvaret för säkerheten ligger alltid på arrangören eller den av arrangören utsedde
säkerhetsansvarige.
Arrangören ansvarar för att


Personalen har tillräcklig kunskap och utbildning



Personalen kan agera på rätt sätt i en brand/utrymningssituation



Personalen känner till och kan hantera den brandsläckningsutrustning som finns i lokalen.



Personalen har kunskap om de brandtekniska installationerna (brandlarm,branddörrar,
släckutrustning, utrymmningsvägar och vägledande skyltar.



De brandtekniska installationerna är kontrollerade och fungerar innan övernattningen sker



De övernattande får information om hur de ska agera i en brand/utrymningssituation



Ordningsregler upprättas och följs



Anmälningsblanketten ifylles och insändes till Räddningstjänsten Vansbro

Ordningsregler


Rökning och levande ljus är förbjudna i samtliga byggnader där övernattning sker.



Matlagning, kaffekokning och liknande aktiviteter får endast ske i för ändamålet avsedda
lokaler, exempelvis skolkök och skolmatsal.



Stolar, bänkar och andra lösa inventarier får ej placeras i korridorer eller i trapphus.



Uppställning av husvagnar, containers och dylikt måste ske minst 6 meter från byggnader.

Information till övernattande


Ordningsregler



Utrymningsvägarnas placering



Brandredskapens placering



Hur de ska agera då brand upptäcks eller då signal ljuder från brandlarmet



Vart eftersamlingen ska ske vid utrymning så kallade uppsamlingsplats

