Rutiner for brannvern i Hurum rådhus:

Brannvernansvarlig skal:
-

gjøre seg kjent med branninstruks for bygget(se vedlagt).

- kontrollere følgende rutiner for brannvern ved bruk av bygget:
1) - at rømningsveiene er ryddige og oversiktlige, uten låste eller blokkerte dører.
- at rømningsveien er tilstrekkelig merket.
- at adkomst til dører ut i friluft ikke er blokkert innvendig eller utvendig.
- at rømningsveier er i orden før oppstart av bruk og etter eget bruk.
2) - at bruk av skjøteledninger er begrenset til et minimum.
3) - at varmeovner er utildekket slik at varmeavgivelse ikke hindres.
4) - hvor slokkeutstyr (håndslokkere og brannslanger) er plassert, og at de er tilgjengelige.
5) - at søppel mv. lagres på en slik måte, både utvendig og innvendig, at det ikke medfører økt
fare for brann, brannsmitte via fasade/utspring og ildspåsettelse.
6) - at deltakere er informert om gjeldende rutiner og branninstruks for bygget.
7) - at evt. falsk brannalarm avmeldes til tlf. 110.

I storsalen er personbegrensingen 150 personer.
Stedlig brannvernleder er ansvarlig for at personbelastningen ikke overstiger dette.
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Branninstruks ved leie utenom åpningstid
STORSALEN
Det må være 2 brannansvarlig.
Ved brann må disse bruke gule vester. Lånes ut på servicetorget.
Maks: 150 personer i henhold til brannforskriftene.
Brannansvarlig skal:
1. Brann varsles straks til nødnummer 110
2. Brannansvarlig må starte evakuering
3. Brannteppet går automatisk ned ved hovedtrappen. Påse at alle går rolig ut dør
merket nødutgang.
4. Oppgaven for brannansvarlig er å få alle ut via hovedtrappen og nødutgangen og
til oppmøteplass
5. Forsøk å slukke brannen
6. Lukk alle dører og vinduer
7. Møt brannvesenet ved ankomst og informer om brannsted og omfang av brann.
Oppmøteplass er parkering ved elva/Nærsenteret.

MØTEROM 2. OG 3. ETASJE
Det må være 1 brannansvarlig.
Ved brann må vedkommende bruke gul vest. Lånes ut på servicetorget.
Brannansvarlig skal:
1. Brann varsles straks til nødnummer 1 1 0
2. Få alle ut via nærmeste nødutgang.
Brannteppe går automatisk ned ved hovedtrappen.
3. Forsøk å slukke brannen
4. Lukk alle dører og vinduer
5. Møt brannvesenet ved ankomst og informer om brannsted og omfang av brann.
Oppmøteplass er parkering ved elva/Nærsenteret.

