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Dette skal du gøre hvis det brænder 

• Få alle ud sikrest og hurtigst muligt! 

• Udpeg et mødested og hold jer samlet! 

• Åbn aldrig en dør, der er varm! Ilden ligger på lur på den anden side! 

• Hvis der er røg på trappen, skal du blive på etagen og give dig til kende i vinduet. 

• Er jeres eneste vej ud gennem røg, så kravl lavt under røgen og dæk munden til hele tiden! 

• Når I er ude, så bliv ude! og ring 1-1-2! 

• Sikr jer, at alle er kommet ud. 

• Hvis du ved, der savnes personer, så er det rigtig godt, hvis du siger det allerede, når du taler med 1-1-2 

Alarmcentralen. 

• Når brandvæsenet ankommer, er det vigtigt, at du er der til at tage imod. 

• Husk at sige, om der savnes personer, og hvis det er muligt, så fortæl, hvor de sidst blev set. 

• Aftal med brandvæsenet eller politiet, hvor du er, mens brandslukningen fortsætter. Der kan blive brug for, at 

du bidrager med flere oplysninger 

 

Sådan hjælper du det lokale beredskab på Nyord hvis det brænder 

• Sørg for at der bliver ringet med kirkeklokken – det er øens brandalarm 

• Løb til pumpestationen ved Lollesgaard 

• Er du alene, så rul slangerne ud fra pumpestationen til brandstedet – ellers spørg hvad du skal gøre 

• Saml slangerne og monter strålespidser 

• Sørg for at slangerne er koblet til pumpestationen 

• Når slangerne er rullet ud aktiveres pumpen – brug nøglen ved siden af pumpen 

• Du skal give Indsatslederen den information du har når han ankommer. 


