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1.

Formålet med indsats- og evakueringsplan for BOMI

Det er planens formål:

•

Ved situationer hvor det bliver nødvendigt, helt eller delvis at evakuere bygningen er det vigtig
at alle får samme information for jævnligt at kunne holde sig opdateret.
Primært for at sikre, alle personer kommer ud og i sikkerhed på hurtigst og mest effektive
måde til nærmeste angivne sted for registrering.
Sekundært at sikre bygninger og værdier.

•

At forberede alle ansatte, primært indsatsgruppen, på deres opgaver og pligter, hvis
institutionen trues af røg, gas, brand eller anden livstruende skadepåvirkning.

•

I tilfælde af brand eller anden skadepåvirkning at varetage den fysiske sikkerhed for alle, som
arbejder eller opholder sig på BOMI.

•

Hvis skader opstår at varetage miljøets interesser med forhåndenværende midler indtil
professionel hjælp er til rådighed.

•

At orientere brand- og politimyndigheder om forhold på institutionen, der kan forudses at
have/få betydning for indsatsen i tilfælde af en ulykke.

•

At sikre dem, der som følge af brand eller anden opstået skadepåvirkning, bliver tilbudt den
rigtige efterfølgende samtale - krise- eller psykologhjælp.
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2.

Indsatsgruppen

Indsatsgruppen består af:
•

•

•

Indsatsleder
Centerchef Pia Jensen

tlf. 24 48 09 81

Stedfortræder
Pedel Steen Kirk

tlf. 99 15 79 83 – viderestilles til mobil

Og det valgte MED- udvalg
Næstformand Bodil Thøgersen
Medarbejderrepræsentant Jesper Bak

tlf. 99 15 79 27 – viderestilles til mobil
tlf. 99 15 79 58 – viderestilles til mobil
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3.

Placering af indsatsmapper

Interne placeringer
•

Administrationen (Pia Jensen) ...................................................... tlf. 99 15 79 22

•

Montagen (Tom Jensen) ............................................................... tlf. 99 15 79 80 *

•

Metal (Ebbe Riis) ........................................................................... tlf. 99 15 79 34 *

•

Tegnestue (Bodil Thøgersen) ....................................................... tlf. 99 15 79 27 *

•

Montagen (Helle Nielsen) ............................................................. tlf. 99 15 79 37 *

•

Køkken (Bente Holmgaard/Thina Thomsen-Tarp) ........................ tlf. 99 15 79 50

•

Træværksted (Steen Kirk) ............................................................. tlf. 99 15 79 83 *

•

Montagen (Erik Hessner) .............................................................. tlf. 99 15 79 45 *

Eksterne placeringer
•

Job og kompetence, indgang C, Loftet (Charlotte Svoldgaard) .... tlf. 24 64 13 49

•

Sygedagpenge indgang Norgesvej (Laila J. Graf) .......................... tlf. 22 41 76 99

•

Job og uddannelse, pavillonen (Marie Louise A. Arenbrandt)...... tlf. 22 29 00 43

•

Job og uddannelse, indgang B, (Marie Louise A. Arenbrandt) ..... tlf. 22 29 00 43

*) viderestilles til mobiltelefon

I tilfælde af evakuering er det ovenstående personer, som har ansvaret for alarmering via opråb
eller brug af fløjte, samt afsøgning af lokaler.
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4.

Alarmering af indsatsgrupper og rutiner ved indsats/brand

Alarmering og rutiner

Alarmering:
•
•

Meddelelse til kontoret, som kalder indsatslederen på dennes telefon.
Efter ordre fra indsatslederen sammenkaldes indsatsgruppen via medlemmernes telefoner.

Rutiner:
•
•

Ved alarm indfinder indsatslederen eller dennes stedfortræder sig på skadestedet.
Sammen med værkstedspersonalet og/eller MED -repræsentanten vurderes situationen.

Stands ulykken, hvis det er muligt og sikkert.

Ved opkald til alarmcentralen:
•
•
•
•
•
•

Tryk 1-1-2
Oplys om skadens karakter
Adresse
Om der er tilskadekomne personer og evt. hvor mange
Navn og telefonnummer på anmelderen
Send en mand ud for at vise Falck, hvor de skal køre hen
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Der vurderes hurtigst muligt, om det er nødvendigt at igangsætte evakuering af fabrikken/huset.
Det kan være nødvendigt at påbegynde evakueringen inden opkald til alarmcentralen.

Indsatsgruppen mødes på skadestedet og påbegynder indsatsen efter indsatslederen (eller
dennes stedfortræders) ordre.
Om nødvendigt ydes der straks førstehjælp til tilskadekomne.
Ved mindre brand foregår slukningen med de for hånden værende slukningsmidler.
Når Skive Brandvæsen ankommer, går gruppen ind under brandinspektørens ledelse.
Efter aktionens afslutning sørger gruppen for samling og rengøring af materialet.
Der evalueres på opgaven.

Indsatsleder er ansvarlig for gruppens uddannelsesniveau.
Indsatsleder og øvrig indsatsgruppe vurderer, sikrer og pålægger evt. krise- og psykologhjælp efter
en konkret vurdering.
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5.

Forholdsregler ved alarm

Følgende forholdsregler skal følges ved alarm:
Alarmering på BOMI sker ved varslings sirene, og/eller opråb/brug af fløjte.
Hvis varslings sirene lyder, skal bygningen forlades omgående.
Når der er overblik over situationen, kontaktes/informeres de respektive værksteder/afdelinger.
Hvis mappe/fløjteansvarlig ikke er til stede, skal der være en suppleant blandt personalet der
automatisk overtager proceduren.
”Forholdsregler ved evakuering” (se afsnit 6).
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6.

Forholdsregler ved evakuering

Følgende forholdsregler skal følges ved evakuering:
Evakuering besluttes principielt af indsatslederen eller dennes stedfortræder.
Enhver kan under indtryk af situationens alvor iværksætte en evakuering. Derved påtager
pågældende sig rollen som indsatsleder, og skal derfor leve op til det beskrevne ansvar.

Ved en evakuering skal alle stille og roligt forlade bygningen, og begive sig ud til samlingsstedet på
P-pladsen og her afvente nærmere instruktion. Her placerer ”værkstederne” sig afdelingsvis.
Værkstedsassistenter kontrollerer at alle er ude og fordeler sig derefter ved indgangsdørene for at
sikre ingen kommer ind i bygningen før alarmen er afblæst, se side 9
Indsatslederen giver de nærmere instruktioner, når alle er samlet på P-pladsen mod vest.

OPSAMLINGSSTED
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7.

Personale placering ved alarm
Personalet aftaler indbyrdes hvor de skal placeres
Kælderen

MØDELOKALE 1

MØDELOKALE 2

KOMPRESSOR

Teknikrum
Kontor

Kontor

Trapper

Kontor

Depot for
snedkerværksted

Depot
pedel

Fyrrum
Birgers lager

HERREOMKLÆDNING
med bad og WC

KOMPRESSOR

Stuen
Værktøjsmager
afdeling

Værktøjsmager afdeling

Montage afdeling
Montage
afdeling

Svejse
Svejse
afdeling
afdeling

WC
WC

Team 1, kantine, rengøring og administration (BOMI)
Placerer sig ved indgangen til kantinen mod øst, Hovedindgang, og indgang til Unge Voksne og
nedgang til kælder under perron.

Team 2 (BOMI)
Placerer sig ved den stor perron og den lille perron.

Team 3 (BOMI)
Placerer sig ved indgangene på nordsiden og de fire nederste døre på østsiden.
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8.

Rutiner omkring diverse brandslukningsudstyr

Følgende rutiner er aftalt:
Alt udstyr bliver tjekket en gang om året af Falck.
Ud over en kvalitetsvurdering af materialet, bliver der ved samme lejlighed lavet en vurdering af,
om omfanget af brandslukningsudstyr er relevant i forhold til anvendelse af lokaliteterne.
Disse eftersyn varetages af Falck i Skive.
Sidste kontrolskema findes på pedellens kontor.
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9.

Beskrivelse af institutionen og symboler

Skitse over bygningen forefindes i indsatsmappen og hængende rundt i afdelingerne.
Af skitsen skal følgende fremgå:

•

Adgangs- og flugtveje fra bygningen.
I bygningen er opsat grønne mærkater med symboler for flugtvej.

•

Lokaler med trykflasker og evt. andre farlige materialer.
Centralanlæg for ilt og gas

•

Opsamlingssteder

Det påhviler alle at medvirke til, at ingen adgangs- og flugtveje spærres f.eks. ved placering af
materialer, emballage mm. Dette gælder både udvendig som indvendig.
Indsatsleder er ansvarlig for jævnlig kontrol af tekniske lukkeanordningers funktionsdygtighed
samt om branddøre kan lukkes tæt i.
Symboler ved adgangs - og flugtveje:
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H

Beskrivelse af symboler
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10. Rutiner omkring indsatsøvelser

Følgende rutiner er aftalt:
•
•
•
•
•

Der afholdes minimum 1 beredskabsprøvning/øvelse pr. år.
Iværksættelse af beredskabsprøvningen/øvelsen foretages af indsatslederen i samarbejde
med MED-udvalget.
Det er indsatslederens ansvar at udbedre evt. mangler og skader på materiel og udstyr
samt at varetage indsatsgruppens uddannelsesniveau.
Efter hver brandøvelse beskrives øvelsesforløbet i referat til vurdering på næstkommende
ordinære MED-udvalgsmøde.
Indsats og evakueringsplanen revideres minimum 1 gang om året.
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11. Placering af hjertestartere tæt på BOMI
Når der bliver ringet 112 bliver der samtidig alarmeret en hjerteløber, der kommer til
ulykkesstedet med en hjertestarter

1
4
3

2

1. Falck, Engvej 6 – Hænger indenfor uaflåst vestvendt dør mod Engvej.
2. Tvis køkken og HP hvidevarer, Viborgvej 6 C – Hænger på muren til højre for
indgangsdøren.
3. Pantaenius A/S, Østerbro 11 – Hænger på væggen ved indgang længst til
højre.
4. Frontmatec A/S, Østerbro 5, 2 – I mellemgang på 2. sal.

Døgnåben

Tilgængelig i arbejdstiden
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12. Plantegninger
Loftplan

NEDGANG
TRAPPE

LAGER

TRAPPE

TRAPPE

LAGER

Stueplan

Værktøjsmager
afdeling

Værktøjsmager afdeling

Montage afdeling

Montage afdeling

Svejse
Svejse
afdeling
afdeling

ler

WC

er
cykl

ler
cyk

cyk

WC

Samlingssted

Samlingssted

Samlingssted

Kælderplan
STIGE

MØDELOKALE 1

MØDELOKALE 2

KOMPRESSOR

Teknikrum
Kontor

Kontor

Trapper

Kontor

Depot
pedel

Fyrrum
Birgers lager

STIGE

KOMPRESSOR

EL-SKAB

ENERGI MIDT
højspændingssskab
nr. 220262

Depot for
snedkerværksted

HERREOMKLÆDNING
med bad og WC
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13. Varslingssystem brand
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14. Øjenskyl

Øjenskyl
Øjenskyl

Loftplan

TRAPPE

TRAPPE

Stueplan
Værktøjsmager
afdeling

Værktøjsmager afdeling

Montage afdeling

Montage afdeling

Svejse
Svejse
afdeling
afdeling

WC
WC

Kælderplan
MØDELOKALE 1

MØDELOKALE 2

Teknikrum

K OMPR ES SOR

Kontor

Kontor

Trapper

Kontor

Depot
pedel

Fyrrum
B irgers lager

K OMPR ES SOR

EL-SKAB

E NER GI MIDT
højspændingss sk ab
nr. 220262

Depot for
snedkerværksted

HERREOMKLÆDNING
med bad og WC
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