- Beredskabsinstrukser

Ved brand
1.

Alarmer redningsberedskabet (brandvæsnet) på tlf.:112
Oplys adresse: Ved Stadion 2 B 4600 Køge

2.

I hal 1 og 2 råbes ”BRAND – alle skal forlade idrætshallerne – brug
nærmeste nødudgang”
I hal er der automatisk brandalamering.

3.

Alle forlader idrætshallerne, omklædningsrum samt gangarealer i god ro
og orden.
Alle samles ved parkeringspladsen, hvor der foretages optælling af personer.

4.

Ingen må forlade samlingsstedet uden tilladelse fra beredskabsmyndigheden.

5.

Personalet kontrollerer hallens lokaler for tilbageblevne personer.

6.

Hallens ventilationsanlæg slukkes.
Personalet er bekendt med, hvor anlæggene stoppes.

7.

Iværksæt slukningsarbejde ved hjælp af slukningsmateriellet.
Personalet er bekendt med placering af slukningsmaterialet.

8.

Hold adgangsveje fri

9.

Når Redningsberedskabet ankommer:
•
•
•

10.

anvis brandsted.
oplys om evt. savnede personer, og hvor de sidst er blevet set.
Oplys om evt. skadede personer

Følg anvisning fra Redningsberedskabet

Ved større ulykker
1.

Stands ulykken

2.

Livreddende førstehjælp

3.

Alarmer ambulance/redningsberedskabet tlf.:112

4.

Alm. førstehjælp. Er personen bevidstløs: Brug hjertestarter ved hjertestop

5.

Modtag ambulance/redningsberedskabet og følg deres anvisninger

Ved andre hændelser, f.eks. ekstremt vejrlig, større bygningsbeskadigelser, svigt af vand eller afløb
1.

Vurder situationen og overvej behov for forlængelse af åbningstiden eller forflytte
til anden lokalitet

2.

Orienter bestyrelsesformanden

3.

Orienter foreningerne /skolerne
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Ved Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger (PLOV).
Til forskel fra andre akut opståede situationer er det vigtigt, at alle bliver inden døre og
beskytter sig, f.eks. ved at barrikadere lokalet.
1.

Alle samles i et lokale i idrætshallen
-

2

Vagthavende skal
•
•

3

aflås og barrikader døre til lokalet
tildæk evt. vinduer
placer folk, så de ikke er synlige udefra

alarmere politiet på tlf.: 112 og melde om en PLOV-situation
oplys adresse: Ved Stadion 2 B 4600 Køge

Følg politiets anvisninger
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Ved bombetrusler
I konkrete tilfælde, hvor mistanken er rettet mod en taske/rygsæk eller lign.
1.

Vagthavende skal i hal 1 og 2, varsko ”bombetrussel – alle skal forlade
idrætshallerne – brug nærmeste nødudgang”
I hal 3 trykkes brandtrykket.

2.

Vagthavende skal alarmere politiet: Ring 112 og oplys adresse: Ved Stadion
2B
4600 Køge

3.

Personalet skal påbegynde evakuering. Alle forlader idrætshallerne, omklædningsrum
samt gangarealer i god ro og orden.
Alle samles ved parkeringspladsen

4.

Ingen må forlade opsamlingsstedet uden tilladelse fra politiet

5.

Personalet kontrollerer hallernes lokaler for tilbageblevne personer.
Følg politiets anvisninger. Politiet har ledelsen.

Ved diffus trussel, der ikke kan henføres til et konkret sted eller en genstand på skolen
område, eksempelvis en telefonisk henvendelse.
A.

Orienter halbestyrelsen/halinspektøren.

B.

Halbestyrelsen skal alarmere politiet på tlf.: 112, og orientere om
hændelsen.
I det videre forløb har politiet ledelsen – følg deres anvisninger.

C.

Hvis politiet anmoder hallen om evakuering, iværksæt pkt. 1 til 5.

Efter enhver hændelse, når den umiddelbare fare er drevet over
1.

Orienter Køgehallernes bestyrelsesformand.
Kommunens krisestyringsstab iværksætter i fornødent omfang
• kommunens informationsberedskab (beredskabsplanens AC 003)
• kommunens krisestøtteberedskab (beredskabsplanens AC 104)
• kommunens informationsberedskab (beredskabsplanens AC 003
eller anden assistance

2.

Ved behov for alternative lokaler, f.eks. til krisestøttearbejdet er nærmeste anden
mulighed Køge Boldklub

3.

Køge Brand & Redning kan kontaktes på tlf.: 5667 6710

4.

SSP-koordinator kan kontaktes på tlf.: 5667 6410

5.

Medier/journalister henvises til Bestyrelsesformanden.
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Supplerende institutions oplysninger
Institutionens navn:
Adresse:
Tlf.:
Kontaktpersoner:
Halinspektør
Teknisk Servicemed.
Teknisk Servicemed.
Teknisk servicemed.
Formand Bestyrelsen
Næstf. Bestyrelsen

Køgehallerne
Ved Stadion 2B 4600 Køge
56652722
Kim Petersen
Morten Starup

Thomas Lyberg
Søren Kristoffersen
Kai Jensen
Mogens Hagelskjær

Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil
Mobil

23302752
28907825
20270073
20964421

40599729
20114639

Beredskabsoplysninger. (udfyldes af beredskabet)
Sikrede telefonlinier
Tlf. 1
56 63 01 77
Tlf. 2
Fax 1
Fax 2
Indkvarteringsoplysninger
Kapacitet
3.075
Bemærkninger

Sikringsrum
Antal
sikringsrum
Bemærkninger

Tlf. 3

Lokaliteter

Antal pladser

Tlf. 4

Hal 1, 2 og 3

96

Meddelelse om klargøring af sikringsrum udsendes af Beredskabsstyrelsen
eller Redningsberedskabet. I den forbindelse udsendes der pjecer med
vejledninger over opbygning af sikringsrum m.v.
Klargøring af sikringsrum, 1987, ISBN 87-503-6950-4.
Supplerende sikringsrum og offentlige nødbeskyttelsesrum, 1991, ISBN
87-89121-05-08, CF1057-91.
Nødbeskyttelsesrum, ISBN 87-89121-00-7.
Nødbeskyttelsesrum, praktiske konstruktionseksempler, ISBN 87-8912101-5, CF 2003-88
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