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DIT BRANDVÆSEN INFORMERER…
Gefördert mit Mitteln des

Undgå brande og træf de rigtige forholdsregler i tilfælde af brand.

Alle Rechte der Vervielfältigung und Verbreitung in jeglicher Form vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne
schriftliche Genehmigung des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein reproduziert, vervielfältigt, verarbeitet
oder verbreitet werden.
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Med menneskerne for menneskerne i landet.

BEKÆMP SELV SMÅ BRANDE
men bring aldrig dig selv i fare!

Røg er lige så farligt som ild - bare meget hurtigere!

INFORMER DIG OM,
hvordan du kan nå gange, trappeopgange, udgange og nødudgange fra din bopæl
eller opholdssted!
hvor den næste telefon, brandalarm eller alarm befinder sig!
hvordan et nødopkald foretages korrekt!
hvor brandslukker eller andre redskaber til brandslukning befinder sig og hvordan disse betjenes!

HVAD GØR MAN NÅR DET BRÆNDER?

NÅR NØDUDGANGE ER TILRØGET

VÆR FORSIGTIG MED OMGANG AF ILD ELLER ELEKTRICITET!

træk dig tilbage til et røgfrit rum, luk døren og dæk disse med tøj eller tæpper!

Rygere skal altid benytte askebæger af ikke brændbart materiale; aldrig papirkurv eller lignende!
Vær opmærksom på rygeforbud!

Råb efter hjælp ved åbent vindue!
Spring aldrig spontant ud af et vindue!

Åben ild eller andre varmekilder må aldrig være uden opsyn!
Strygejern, kogeplader, eller elradiatorer osv. er varmekilder og er ligeså farlig som åben ild.
Tildæk aldrig elektriske apparater!
Elektriske redskaber, der er beskadiget eller uautoriseret repareret, indebærer store brandog elektriske farer og må ikke benyttes!
Knækkede, ødelagte eller overbelastede elektriske kabler kan blive meget varm og dermed udløse brand!

HVAD GØR MAN NÅR DET BRÆNDER?

AT FORBYGGE BRANDE!

Forord

Brandvæsenet er en væsentlig del af sikkerhedsinfrastrukturen og fællesskabet i vores land. ”Med menneskerne for
menneskerne i vores land” lyder vores motto, som ”Landesfeuerwehrverband” benytter for at få alle medmennesker til
at engagere sig, lige meget hvilken etnicitet, religion, hudfarve eller oprindelse den enkelte har.
Denne informationsbrochure er en samling af praktiske eksempler og handlingsanvisninger, som er et godt grundlag for,
hvordan man forholder sig i en brandsituation og bedst bekæmper en brand. ”Landesfeuerwehrverband” i Slesvig-Holsten vil hjælpe kvinder og mænd, som udover deres almindelige arbejde som brandmænd også hjælper i forbindelse med
uddannelse af personer, som engagerer sig i forbindelse med flygtede mennesker og som udøver forebyggende arbejde
i nærområdet i denne sammenhæng. Dette vil ”Landesfeuerwehrverband” gøre på flere sprog.

Detlef Radtke

Regionalbrandmester

EN YDERLIGERE OPLYSNING:
Ved spørgsmål til brandbeskyttelse,
hjælper det lokale brandvæsen gerne
videre.

Målet er at skabe et respekt- og tillidsfuldt samarbejde fra starten, som bygger på gensidig forståelse. Vi takker alle
personer, som har arbejdet for at opnå dette mål og vil gerne stå til rådighed for rådgivning i denne sammenhæng.
I ”Landesfeuerwehrverbandes Slesvig-Holstens” navn vil jeg særligt takke vores brandmand og kammerat
Hauke Erichsen, som har skabt og udviklet denne brochure. Hans idéer har bragt os et betydeligt skridt videre.

Detlef Radtke

VÆR OPMÆRKSOM PÅ,

ALARMER BRANDVÆSENET

at alle flugtveje altid holdes frie!
Gange og trappeopgange er flugtveje!
De skal altid kunne passeres uden hindringer. Det er ikke et opbevaringsrum!

over telefon nr. 112!

at flugtvejenes døre altid bliver lukket for at forebygge udbredningen af røg og ild!

hvor det er sket,

at alle indkørsler til bygninger og hydranter er frit tilgængelige, og at tilgangen hertil altid er fri!

hvor mange mennesker der er i fare.

at sikkerhedsredskaber og ildslukkere ikke er beskadiget eller sættes ud af drift!

Svar på flere spørgsmål!

Fortæl dit navn,
hvad der er sket,

Bliv ved telefonen!
Samtalen må kun afsluttes af indsatscentralen!
Ring aldrig til brandvæsenet for sjov eller som manddomsprøve!

HVAD GØR MAN NÅR DET BRÆNDER?

BEVAR ROEN

Hvis muligt, luk vinduerne!

at forhindre panik er første prioritet!

Luk dørene for at forhindre at ild og røg breder sig!

Hvis man allerede er gået i panik, har man næsten ingen
chance for, at komme ud af en faresituation uden nogen form
for skade!

Forlad bygningen hurtigst muligt!
Brug aldrig elevatorer pga. kvælningningsfare. Ved strømafbrud fungerer elevatoren ikke!
Alle beboere samles foran huset og afventer brandvæsenets ankoms!

BRING DIG I SIKKERHED

Vær klar til at svare på spørgsmål fra brandvæsen og politi!

og advar bofæller!
Vær især opmærksom på mennesker der har særlig brug for hjælp.
Børn og personer, der har brug for hjælp, har prioritet, fordi de kan
have svært ved at hjælpe sig selv!

HVAD GØR MAN NÅR DET BRÆNDER?

HVAD GØR MAN NÅR DET BRÆNDER?

