EVAKUERINGSPLAN VED OVERNATTING I OLSVIK KIRKE
Oppdatert: 27.03.2019
Når en har et arrangement i kirken skal det alltid telles hvor mange en er tilstede. Dette kan
være vanskelig, men en kan og bør tilstrebe at en har et ca-tall så langt som mulig.
Når det kommer til overnatting SKAL en vite hvor mange og hvem som er tilstede hele tiden.
For her kommer en over på evakuering i fra første øyeblikk brannalarmen måtte ringe.
Da skal oppgavene til Brannvaktene være fordelt slik:
1. BRANNVAKT 1: Ringe brannvesenet og prøve sjekke ut på brannpanelet hvor
alarmen er gått, og sjekke opp om det er brann. Ha kontakt med brannvesenet hele
veien.
2. BRANNVAKT 2: Straks starte evakuering av alle i bygget. Dette fordrer at dere vet
hvor alle befinner seg. Derfor er det viktig at alle sover i samme område, at dere har
begrenset overnattingsgjestene til så få rom som mulig. Alle skal ut raskere enn
røyskatten.
Har ansvar for å vite at alle er kommet ut med opprop.
Beste verktøy her er navneliste. Ha den tilgjengelig hele oppholdet
Når brannalarmen går i Kirken er oppmøteplass alltid på nedre P-Plass foran Kirken, altså
mot Videregående.
Dersom brannalarmen går og dere vet det ikke er brann, skal dere likevel ringe brannvesenet
og følger deres instrukser. De vil være på plass så fort at dere nok ikke rekker å stoppe dem
fordi det er en overnatting og høyt prioritert.
Etter alarm og ytrykning ringer dere Vakttelefonen til Akasia som står på skiltene
rundtomkring: 47873200
Fortell hvem dere er og at det har vært en uttrykning, slik at det blir notert.

Brannvakt 1

Brannvakt 2

Kirketjener

Gode tips ved overnatting.
Ikke la alle lade sine mobiler/nettbrett gjennom natten, og putte dem inni eller under
soveposene. De er ofte tynnere stoff enn vanlig, og større brannfare på grunn av varmgang.
Forlater noen bygget må de gi beskjed både når de går og eventuelt returnerer, slik at
brannvaktene til enhver tid vet hvem som er hvor.

