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Procedure Plejeboligområdet

Emne: Forebyggelse af brand

Henvender sig til
Alle ansatte i plejeboligområdet.

Formål
 At forebygge brand i boliger og fælles arealer.

Alle nyansatte skal inden for de første 4 uger af ansættelsen, gennemgå et E-lærings 
program. Du finder kurset på : http://www.brandparat.dk/kommuner/ eller via 
www.plejebolig.albertslund.dk under fanen ”for personale”.

Når du har gennemgået E-lærings programmet, skal du printe beviset, og give det til din 
gruppeleder, der vil sørge for det kommer i din ”personale mappe”.

1 gang årligt til beboer konferencer / personalemøder, gennemgås brand procedure inkl. 
denne.
Lederen / gruppelederen er ansvarlig for dette kommer på dagsordenen.
 
Forebyggelse af  brand:

 Orienter dig altid hvor der er brandslukningsmateriale.
 Brandsluknings materiale skal holdes frit tilgængelig.
 Der må ikke henstilles ting på gang arealer / flugtveje.
 Affalds skure og rum skal være aflåste.
 Affaldssække og lignede skal dagligt fjernes. 
 Levende lys anbefales ikke at anvendes i fællesmiljøerne. Hvis dette gøres skal det 

være under opsyn. 
 Anbefal beboere og pårørende at begrænse levende lys, og anbefal det foregår under 

opsyn.
 Hvis der anvendes levende lys skal dette sættes på ikke brændbart og stabilt underlag, 

i god afstand fra brandbart materiale.
 Hvis du skal ryge skal det foregå  udendørs, se procedure for: pause og rygepolitik.

Tobaksaffaldet skal opsamles i ikke brandbare beholdere.
 Beboernes tobaks affald skal opsamles i ikke brandbare beholdere.
 Hvis beboeren ryger i sin lejlighed, bør det overvejes om der skal anvendes 

rygeforklæde etc. Samt evt. anvende brand hæmmende spray på møbler, gulv etc.
 Hvis du anvender kaffemaskine, elkedel, strygejern, komfur, ovn  etc. skal du sikre dig 

de bliver slukket efter brug.

http://www.brandparat.dk/kommuner/
http://www.plejebolig.albertslund.dk/
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