Branninstruks for Kirkestua
•

Leietaker forplikter seg til å sette seg inn i «Branninstruks for Nittedal kirkestue»
Ansvarlig leietaker er den personen som har signert leiekontrakt, eller den personen
som leietaker har gitt ansvar for å sette seg inn i branninstruks (dette er spesielt
viktig ved større arrangement som for eksempel bryllup).

Forebyggende tiltak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvarlig leietaker skal gjøre seg kjent med hvor slukkeutstyr og rømmingsveier er
Vær forsiktig ved bruk av åpen ild. Papirservietter som duk og telys er ingen heldig
kombinasjon! Sjekk at levende lys er slukket før du forlater lokalet
Hvis lokalet har oppstilling med kun stoler («kinosal»), skal disse kobles til hverandre
Rømmingsveier må til enhver tid holdes fritt for utstyr, stoler mm
Ved arrangement med mer enn 50 stk, skal deltakere informeres om rømmingsveier
Ved brann:
Hvis brannalarmen går, skal bygningen evakueres omgående. Opptre raskt, rolig og
behersket. La utstyr og eiendeler ligge igjen. Bistå eldre og bevegelseshemmede.
Ansvarlig leietaker sjekker at alle er kommet ut.
Ansvarlig leietaker eller den som er gitt dette ansvar, går gjennom bygningen for å
lokalisere eventuell brann. Dører og vinduer lukkes.
Er det tilløp til brann, skal brannen meldes til 110
Bruk brannteppe/pulverapparat og/eller vannslange for å stoppe branntilløp
Ansvarlig leietaker orienterer brann- og redningsetaten når de kommer

Ved falsk alarm
• Brannalarmen er ikke tilkoblet Brann- og redningsetaten, men vaktselskapet. Hvis det
er falsk alarm, må man ringe Kirkestuas vakttelefon, 92 83 78 96.
• Brannalarmen styres fra panel i inngangspartiet ved Borghild Rud-salen. Hvis man er
sikker på at det er falsk alarm, kan alarmen slås av på panelet. Husk å ringe
vakttelefonen for å melde fra om at det er falsk alarm.
• Gi beskjed på rapportskjemaet hvis brannalarmen har vært utløst.

Slukkeutstyr og rømmingsveier:
Borghild Rud-salen: Slukkeutstyr: Pulverapparat inne på stollager, på kjøkken og i
peisestua. Vannslange i skap på veggen mellom dør til terrasse og inn til salen.
Brannteppe på kjøkkenet. Pulverapparat i garderobe nede.
Rømmingsveier: Hoveddør og utgangsdør direkte fra Borghild Rud-salen. Fra underetasjen
(garderoben) kan døra som er merket rømmingsvei åpnes ved å knuse grønn boks som
åpner døra til evakuering gjennom underetasjen.

Speilsalen: Slukkeutstyr: pulverapparat i gangen. Vannslange i skap ved HC-toalett.
Brannteppe på kjøkken
Rømmingsveier: Glassdører fra salen og til plassen utafor bygget
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