BEGRÆNS ULYKKEN

2 VOKSNE SØRGER FOR AT EVAKUERE BØRN OG VOKSNE PÅ
UDENDØRSBANEN OG FÅ HESTENE UD AF STALDEN OG PÅ FOLDENE.

1 VOKSEN ALAMERER BRANDVÆSNET 1-1-2
OPLYS: PRÆSTEGÅRDSVEJ 45, 7700 THISTED
HVOR DET BRÆNDER
HVAD DER BRÆNDER
ER DER INDESPÆRREDE

BRUG NÆRMESTE BRANDSLUKNINGSUDSTYR, SOM FINDES VED
INDGANGEN TIL RIDEHALLEN SAMT VED PORTEN I STALDEN.
DER FINDES SMÅ 1-1-2 BRANDSLUKKERE I RYTTERSTUEN OG I KIOSKEN.
LUK DØRE SÅ RØGEN IKKE SPREDES

BEVAR ROEN OG MODTAG BRANDVÆSNET NÅR DE
ANKOMMER

Alle børn og voksne skal ud af bygningen hurtigst muligt og samles på udendørsbanen. Alle skal
blive på samlingsstedet. Når brandvæsnet ankommer, overtager de kommandoen.
Alle heste skal ud af stalden og lukkes på folde.

To voksne tager ansvaret for at få evakueret mennesker og dyr. Er der bestyrelsesmedlemmer
eller ansatte til stede er de ansvarshavende og tager den overordnede styring.
• Bevar roen.
• Få og hold til stadighed samling på mennesker og dyr.
• Undgå tumult.
• Ansvarshavende sikrer sig at alle er kommet ud og holder jævnligt mandtal på mennesker og dyr.
• Luk døre og vinduer.
• Ingen forlader området uden brandinspektørens eller ledelsens tilladelse.
Når den akutte fare er overstået
• Underret alle implicerede
• Der skal findes alternative løsninger til hestene, evt. i form af døgnfold eller opstaldning andre
steder.
• Undgå at tilfældige udtalelser kommer til pressen.
•Udstyr, foder mm. bjærges.
Sådan gør du hvis en person brænder sig
• Skyl straks med vand.
- Vandet skal være kuldslået det vil sige, at det IKKE må være iskoldt og føles koldt på huden. Det
skal være lidt koldere end lunkent. Iskoldt vand giver skader på huden, ligesom forbrændingen
gør. Skyl indtil det ikke gør ondt mere. Det kan tage mange timer!!
•Fjern tøj, der sidder løst over det forbrændte område.
•Læg den der er kommet til skade ned.
•Hold resten af kroppen tør og varm med f.eks. tæpper.
•HUSK Snak med den tilskadekomne – så personen ikke går i panik og evt. i chok.
Brandslukkere:
•Brandslukkerene skal udskiftes hvert 5. år
•Hvert år skal der tjekkes barometer på brandslukkeren, samt brandslukkeren skal vendes på
hovedet, så pulveret rystes løs.
Brug af åben ild.
Bål:
Det er iflg. Thisted Kommune er det tilladt for erhverv, at afbrænde haveaffald, dog skal det foregå
i henhold til bekendtgørelse om brandværnforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas
haveaffald og bål m.v. nr. 679 af 14. juni 2013.

Når der tændes bål i klubben, skal der træffes de fornødne sikkerhedsregler.
•Det skal kontrolleres at der ikke er bål - og afbrændingsforbud.
•Vejret skal være velegnet til bål, altså ingen blæst.
•Der skal mindst være 2 voksne med, og den ene skal altid være ved det tændte bål.
•Der skal være vand tilstede ved bålet i form af håndsprøjte eller spand.
•Der må ikke bruges brænde, der kan afgive giftige dampe.
• Det skal kontrolleres meget grundigt, at bålet er helt udbrændt eller slukket, når der sluttes af.
Stearinlys:
Der må IKKE tændes stearinlys i rideklubben. Dog kan der undtagelsesvis gives tilladelse til
arrangementer som fx juleoptog ol.

