Evakueringsinstruks for Kolding HF
& VUC, Kolding Åpark 16, 6000
Kolding
1)I tilfælde af brand, skal brandvæsenet omgående
alarmeres (ring 112)(i henhold til brandinstruks).
2)Når brandsignalet lyder (kombination af varslingstone og
talevarsling), fører hver enkelt lærer sine kursister til
nærmeste udgang/flugtvej i henhold til
flugtvejsskiltningen. Sidste person der forlader lokalet
sørger for, at døren mellem gang og klasseværelse er
lukket. Det er forbudt at bruge elevatoren ved brand –
der er risiko for elevatorstop.
3)Ved benyttelse af trappe, skal personer fra overliggende
etager have fortrinsret, da røg stiger opad og derved
fylder de øverste etager med røg først.
4)Når lærer og kursister er ude af bygningen, skal de
omgående samles på Kolding Åpark nr. 11 (Det grønne
område foran retsbygningen). Hver lærer tæller sine
kursister og meddeler skolens ansvarlige leder eller
dennes stedfortræder, der befinder sig foran
varmecentralen, om alle personer er kommet ud af
bygningen. Ingen må forlade registreringspladsen, før
der bliver givet udtrykkelig tilladelse hertil.
5)Hvis det ikke er muligt at nå frem til en nødudgang,
søges der tilflugt i klasserne. Døren til klassen lukkes og
alle forholder sig i ro. Fra klasseværelsets vindue, gøres
der opmærksom på personernes tilstedeværelse i det
pågældende lokale.
Det er af afgørende betydning for en evakuering, at
der udvises ro og besindighed.

Brandmyndigheden i Kolding Kommune

Brandinstruks for Kolding HF &
VUC, Kolding Åpark 16, 6000
Kolding
a) Ved brand aktiveres brandalarmen på gangene ved at
knuse glasset og trykke på alarmknappen (der vil lyde en
kombination af varslingstone og talevarsling).
b) Alarmer brandvæsenet på telefonnummer:
112
Afgiv melding til alarmcentralen om:
Skolens navn:
Adresse:
Tilskadekomne:
Hvad brænder:
Telefonnummer:

Kolding HF & VUC
Kolding Åpark 16
?
?
76 33 68 00

c) Red direkte truede personer.
d) Bekæmp ilden med de tilstedeværende
slukningsmidler.
Evakuering
Lærerne skal sammenkalde deres klasse, så der kan afgives
meddelelse til brandvæsenet om eventuelle personer, der
ikke er kommet i sikkerhed.
Vis vej
Brandvæsenet skal ved ankomst straks underrettes om
brandens placering, omfang, art m.m.
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