BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS - MORSØ RIDEKLUB
BEREDSKABSPLAN VED BRAND
Tænk dig om, så risikoen for brand minimeres.
Ryg ikke og brug aldrig åben ild i staldene, ridehusene eller i nærheden hø og halm.
Glas og andre objekter kan også antænde, så lad det aldrig ligge og flyde.
Hvis uheldet er ude og der opstår brand følges følgende beredskabsplan:
•
•
•

Er det en lokal mindre brand, brug pulverslukkerne. Brandmateriel findes rundt om
på rideskolen.
Alarmerer personalet. Malene: 6174 1495, og eventuelt brandvæsen på tlf. 112
Hvis det ikke lykkedes at slukke branden og ved større brand alarmeres
brandvæsenet på tlf.nr. 112 og følg planen:

1.Tilkald brandvæsnet: ring 1-1-2 – oplys følgende:
Adresse:
Morsø Rideskole, Legindvej 5, 7900 Nykøbing Mors
Samt:
• Hvor det brænder (stald, ridehus, cafeteriet)
• Er der fare for mennesker og dyr
• Oplyse tlf.nr. du ringer fra
2. Varsling af personer i brandtruede afsnit
3. Evakuering af personer, samt evakuering af heste til fold, hvis muligt og sikkert.
4. Rednings- og slukningsarbejde hvis muligt og sikkert. Anvend opstillet
brandslukningsmateriel.
Børn under 16 år må ikke deltage i brandslukningen.
Hvis det ikke er muligt at slukke branden, så forsøg at begrænse den ved at lukke
døre og vinduer.
5. Modtag brandvæsnet - oplys følgende:
•
•
•
•
•

Er der tilskadekomne eller personer der ikke er bragt i sikkerhed
Hvor det brænder
Brandens omfang
Er der heste i brandområdet, og i så fald hvor mange
Hvor der er adgangsveje
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Få alle personer ud af det pågældende afsnit, få nærmeste voksne til at samle dem på
springbanen.
Få voksne med kendskab til heste til at hjælpe med at lukke hestene ud.
Kan det nås skal de på fold, ellers blot ud af stald afsnittet.
Benyt om muligt udgange i begge ender af staldene. Hvis muligt lukkes alle hestene på
den store fold.
Ved voldsom røgudvikling skal det forhindres, at der går mennesker ind i området.
Overvej om det er nødvendigt at få mennesker og heste ud af de øvrige staldafsnit og ridehusene.
Få biler væk fra adgangsvejene, så de ikke er i vejen for brandvæsenet.
Følg alle anvisninger fra brandvæsen og personale.
Hjælp med at sikre børn og unge.
Der findes brandslukningsudstyr rundt omkring på rideskolen:
•
•
•
•
•

I porten til den gamle hal. (Pulverslukker)
I elevstalden ved begge porte. (Pulverslukker)
I langstald ved den nordlige port. (Pulverslukker)
I rytterstuen (Pulverslukker og brandpost med slange)
I Køkkenet i rytterstuen (Brandtæppe)
HUSK!
At din egen og andre personers sikkerhed har 1. prioritet!
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