Albertslund Kommune
Plejeboligområdet

Procedure Plejeboligområdet
Emne: Brandinstruktion Humlehusene
Humlehusene 1 og 7
Humlehusene anvender ABA = Automatisk Brand Alarmeringsanlæg.
I tilfælde af brand vil røg og termodektorer automatisk registrerer en begyndende brand og
tilkalde brandvæsenet.
Brandvæsenet kan ligeledes tilkaldes ved manuel aktivering af de røde brandtryk.
ABA-anlæg:
ABA-anlæg er opsat i mellemgang mellem 1A og 1B
Brandtryk og følere er opsat i alle afdelinger:
Der er brandslanger i Humlehusene 7 D-E-F ved kontorerne.
Der er brandslanger i vindfangene i Humlehusene 1 A-B-C.
Der er en brandslange ved tandlægeklinikken.
Der er brandtæpper i alle køkkener.
Der er endvidere pulverslukkere i Humlehusene 1 A-B-C i køkkenerne.

BRAND:
Alle alarmer ringer - 999 vises på alle displays i afdelingerne.

Brandvæsenet kommer automatisk

Følg brandinstruktion for Ældreboligerne Humlehusene, udarbejdet af
beredskabschefen, og ophængt i alle afdelinger.
Kun Brandvæsenet reetablerer ABA-anlæg ved mellemgang mellem 1A og 1B

Håndværkere:
Detektorerne skal slås fra, når håndværkerne skal arbejde rundt i huset, da dette kan
medfører fejlalarm.
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Dette må KUN gøres af:



Tekniske servicemedarbejder
Personale, som er oplært i brug af ABA-anlægget

Når alarmen lyder går én fast personale fra 1B og 7E til displaypulten mellem 1A og 1B.
Her konstaterer man hvilken brandmelder alarmen stammer fra og personalemedlemmet fra
7E giver den aktuelle afdeling besked om hvor alarmen stammer fra. Personalemedlemmet
fra 1B låser døren op for brandvæsnet og tager imod disse.
Det øvrige personale gennemgår alle beboerstuer og lokaler indtil alarmen afblæses.
OBS. Beboerne fra Humlehusene 5 er instrueret i at gå ud til flagstangen i deres have når
brandalarmen lyder. 1B’s personale informerer straks beboerne.

Ansvarlige:
Alle der skal håndtere alarmen, skal være uddannet i at behandle denne.
ABA-oplærte er medansvarlige for at instruere nyt personale.
Ved tekniske problemer kontaktes Dahl sikring på tlf. 39770202, der har døgnvagt.
Når alarmen har været aktiveret, skal meddelelse herom sendes til gruppelederen og lederen
af plejeboligområdet.
Ved brand, skal gruppelederen og lederen af plejeboligområdet kontaktes, umiddelbart efter
det akutte forløb.
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