EVAKUERINGSINNSTRUKS
OLSVIK KIRKE
ANSATTE OG FRIVILLIGES OPPGAVER VED BRANN/UTLØST
BRANNALARM VED GUDSTJENESTER.
PREST: Er den som leder en evakuering. Det er presten som har mikrofonen og er dermed
den som ber alle gå rolig til nærmeste nødutgang. Hjelpe dem som trenger hjelp til å komme
seg ut av bygget. Ber alle gå til nederste parkeringsplass og at alle samles der. Ingen må
forlate parkeringsplassen før situasjonen er under kontroll. Presten er den siste som forlater
kirkerommet etter at alle har kommet seg ut.
KANTOR/ORGANIST: Hjelpe presten å få åpnet dører på vei nedover orgelsiden og ut i
gangen. Sjekke toaletter. Gå så ned i kjeller/underetasje og sjekke at alle er kommet seg ut,
eventuelt hjelpe til å evakuere folk ut av bygget. Gå så samlet til nedre parkeringsplass.
Informer prest om situasjonen.
KIRKETJENER: Ringe Bergen Brannvesen 110 umiddelbart. Sjekke brannpanelet I
våpenhuset, finne ut hvor alarmen er utløst. Gå til dette stedet for å sjekke om det brenner.
Dersom brann, prøve å slukke brannen dersom dette er mulig. Viktig å stoppe utrykning av
Bergen Brannvesen dersom det er falsk alarm.
Være den som eventuelt tar i mot Bergen Brannvesen når de kommer og informere dem om
situasjonen. Når alt er under kontroll, ring vakttelefonen og informer.
TEKSTLESER: Sjekke og evakuere dåpssakristi og toalett bak kirkerommet. Åpne nødutganger
og hjelpe prest med evakuering. Gå samlet til nedre parkeringsplass. Informerer prest om
situasjonen.
KIRKEVERTER OG ANDRE FRIVILLIGE: Åpne hoveddører helt ut. Hjelper prest å evakuere folk
ut fra kirkerommet. Passe spesielt på folk som har problemer med å gå/forflytte seg. Hjelpe
folk ut og ned til nedre parkeringsplass. Informere prest om situasjonen.
Ved større arrangementer som julaften, konfirmasjoner og konserter er det behov for ekstra
sikkerhetstiltak og vakter. Dersom bruk av levende lys, skal ekstra sikkerhet settes inn.
Alle frivillige må være kjent med kirken og dens nødutganger, manuelle brannmeldere,
brannslukningsapparater og brannslanger. Maks antall personer i kirkerommet er 500.
Alle nødutganger skal være frie. Ingen stoler, barnevogner, rullestoler, osv. i nødutganger.
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