Instruks ved brand og ulykke
Ved brand skal du:
•
•
•
•
•

.

Advare personer, som kan være truet af brand eller
røg
Redde eventuelle indespærrede (i hal/bokse mv.) og
sørge for at de kommer udenfor
Slå alarm
Slukke branden med brandslukningsudstyr
Følge instruksen vedrørende evakuering, hvis
branden ikke er slukket.

Ved ulykke skal du:
•
•

•
•
•

Alarmering:

.

RING 112
Oplys:
•

•
•
•

Hvor der ringes fra (Broagerlands Rideklub,
Broagervigvej 13A, 6310 Broager evt. meddel at det
ligger ved siden af rensningsanlægget)
Hvad der er sket
Antal tilskadekomne
Evt. særlige faremomenter

Er der andre i klubben end dig, så bed én om at
modtage redningsfolk/brandvæsen ved vejen, så de
hurtigt kan komme til.

.

Standse ulykken - stop op, få overblik og sikre dig
selv og andre, herunder tilskadekomne
Yde livreddende førstehjælp
Hvis vejrtrækning: aflåst sideleje, sørg for frie
luftveje, ellers kunstigt åndedræt og eventuel
hjertemassage, stands store blødninger
Slukke eventuel brand med brandslukningsudstyret
Slå alarm (få så vidt muligt en anden til det)
Yde almindelig førstehjælp
psykisk førstehjælp (tal med den forulykkede)
forbind mindre sår
prøv at lindre smerter
støt evt. brækkede lemmer
pak den forulykkede ind i tæpper el. lign.
(vær obs på hvis man er faldet af og det ser alvorligt
ud må man ikke flytte på vedkommende)
Forbinding m.v. findes i falck-kassen i sekretariatet
ved siden af toilettet.

Evakuering:

.

Beslutning herom træffes som regel af indsatsleder
fra brandværn
Alle tilstedeværende i klubben samt heste skal ud af
brændende bygninger. Hestene lukkes så vidt muligt op
på markerne. Sørg for at de ikke løber tilbage ved at
afspærre.
Luk så vidt muligt vinder og døre (for at forhindre at
branden breder sig)
Hent ikke personlige ejendele (hvis du ikke er i
nærheden af dem)
Bevar roen - løb ikke, men gå roligt

