Beredskabsplan for Herningsholm Erhvervsskole
Denne beredskabsplan vedrører følgende forhold:
Instruks ved brand – side 1
Instruks ved alvorlig ulykke – side 2
Instruks ved tilskadekomst – side 4
Instruks ved miljøuheld – side 4
Den fuldstændige beredskabsplan kan ses på Portalen.

Instruks ved brand
Alarmér

Ring 112
Fortæl
1) Hvem du er
2) Hvor du ringer fra
3) Hvilket nummer du ringer fra
4) Hvad der er sket
5) Om der er tilskadekomne eller personer i fare
Alarmér i bygningen
Kontakt receptionen og underret om branden

Bekæmp

Forsøg at slukke branden med nærmeste egnede brandmateriel
Udsæt ikke dig selv for risiko
Afbryd for forsyninger (f. eks. gas, ilt, strøm)
Luk døren når du forlader lokalet

Red

Bring personer væk fra farezonen
Udsæt ikke dig selv for risiko
Evakuér elever, ansatte og andre til følgende mødesteder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mødested bygning 1 Lillelundvej: P-pladsen ved bygning 1
Mødested bygning 2-17, 24-27 og 30-31 Lillelundvej:
Sportspladsen ved Nørholmvej
Mødested bygning 18-23 Lillelundvej: P-pladsen mellem
bygningerne
Mødested bygning 28-29 og 38 Lillelundvej: P-pladserne ud
mod Lillelundvej
Mødested Nørholmvej: P-pladsen ved udkørslen til
Nørholmvej
Mødested Bøgildvej: P-pladsen ud til Bøgildvej

Kontrollér om alle elever og ansatte er til stede. Ansvarlig for
eleverne er den lærer, der har klassen. Overordnet er det
afdelingsleder, der indsamler oplysningerne fra de enkelte lærere og
øvrige ansatte.
Begræns skader ved at lukke døre og vinduer

01.03.2012

Bilag 7

Brandvæsen

Modtag brandvæsnet og vis vej til skadestedet
Forsyn redningsmandskabet med informationer, tegninger, nøgler
m.m.

Orientér

Receptionen straks
Nærmeste leder
Skolens sikkerhedschef
Skolens direktør

Instruks ved alvorlig ulykke
Alvorlig ulykke

Stop maskiner og arbejdsprocesser
Afspær om muligt ulykkesstedet

Red

Vurdér personen
Tilkald hjælp – følg Alarmér-instruksen nedenfor
Giv livreddende førstehjælp
1. Skab frie luftveje
2. Giv kunstigt åndedræt og hjertemassage – 30 tryk og 2
pust
3. Stands blødninger
4. Hent hjertestarter
a) Placering Lillelundvej: Receptionen i bygning 25
b) Placering Lillelundvej: Lærerværelset i bygning 1
(Herningsholm Gymnasium)
c) Placering Lillelundvej: Lærerværelset i bygning 29
d) Placering Nørholmvej: Lærerværelset
e) Placering Bøgildvej: Receptionen ved biblioteket
5. Benyt hjertestarter i overensstemmelse med vejledningen

Alarmér

Ring 112
Fortæl at der er brug for en ambulance hurtigt
1. Hvem er du?
2. Hvor ringer du fra?
3. Telefon du ringer fra
4. Hvad er der sket?
5. Hvor mange tilskadekomne?

Red

Fortsæt den livreddende førstehjælp
Skaf tæpper o.a. (udendørs)
Hent forbindsstoffer og tildæk sår og læsioner
Giv psykisk førstehjælp – tal beroligende med den tilskadekomne

Uheld med kemiske
stoffer

Behandling: se sikkerhedsblad på produktet
På hud eller i øjne – skyl med rigelig vand
Indtagelse eller indånding – ambulance, skadestue eller læge
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Ambulance

Modtag ambulance og vis vej til skadestedet
Sørg for frie køreveje

Orientér

Receptionen straks
Nærmeste leder
Skolens sikkerhedschef
Pårørende
Afdelingens arbejdsmiljørepræsentant

Instruks ved tilskadekomst
Ulykke

Stop maskiner og arbejdsprocesser
Giv almindelig førstehjælp

Lægehjælp nu

Skønnes skaden så alvorlig, at den tilskadekomne bør tilses af læge
kontaktes lægerne Sommer, Gammelgaard og Hansen på tlf.
97128844, hvis personen ikke bor i Herning. Ellers kontaktes egen
læge.
Bestil evt. transport hos Falck på 70102030 (abon.nr. 10353582
Ledsag altid den tilskadekomne, hvis personen er under 18 år

Lægehjælp ikke
nødvendig

Sørg for rengøring af sår
Sørg for forbinding

Orientér

Kontakt hjemmet
Kontakt skolens reception
Kontakt afdelingens arbejdsmiljørepræsentant

Instruks ved miljøuheld
Stands uheldet

Luk ventiler
Afbryd el og processer
Dæk kloakriste
Luk døre og vinduer (men lås ikke)

Red

Bring personer væk fra farezonen. Udsæt ikke dig selv for risiko.
Evakuér elever, ansatte og gæster, hvis der er personfare
Evakuerede samles på et sikkert sted og afventer

Alarmér

Ring alarm 112
Fortæl at vi har et miljøuheld med stof X
1) Fortæl hvem du er
2) Hvor du ringer fra
3) Hvad der er sket
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4) Hvor det er sket
5) Om der er tilskadekomne eller personer i livsfare
Orienter nærmeste leder og skolens sikkerhedschef om uheldet
Fortæl hvad der er sket
1. Hvor stort et spild
2. Hvilket stof
3. Hvor er det sket
4. Om der er tilskadekomne eller personer i livsfare
5. At brandvæsnet er alarmeret
6. Hvor er de evakuerede
Bekæmp
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Orientér pågældende kommunes miljøafdeling
Begynd olie- og kemikaliebekæmpelse med absorberingsmidler, hvis
dette er forsvarligt
Orientér dig om stoffets egenskaber og farlighed, jf. sikkerhedsblad
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