Om det börjar brinna – gör så här
Rädda

Varna

Larma

Släck

Vi utbildar för trygghet,
säkerhet och omtanke

Om det brinner i din lägenhet/villa
Försök att släcka branden. Kan du inte det, stäng dörren till rummet
där det brinner och lämna lägenheten/villan. Stäng ytterdörren
efter dig för att förhindra att branden sprids. Om lägenheten/villan
fylls med rök – kryp under röken. Kan du inte ta dig till ytterdörren
pga rök eller brand, gå ut på balkongen eller ta dig till ett fönster;
öppna och ropa på hjälp.

En utbildning hos Räddningstjänsten Storgöteborg
är en bra förebyggande investering som ökar din
förmåga att skydda dig mot olyckor. Vi håller hög
kvalitet på våra utbildningar och anpassar dem efter
dina behov.

Om det brinner i en grannlägenhet
Om det är rök i trapphuset – stanna i din lägenhet tills räddningstjänsten släckt eller meddelat något annat. Håll lägenhetsdörren till
trapphuset stängd. Om det brinner i exempelvis källare eller soprum,
ska du också stanna i lägenheten. Lägenheten står emot rök och
brand i 30 till 60 minuter. Under den tiden hinner räddningstjänsten
släcka branden och evakuera dig.

Instruktörerna har stor kunskap och unik erfarenhet
från räddningstjänst. Många av våra utbildningar
innehåller både teoretiska och praktiska moment
som övas under realistiska förhållanden så att du ska
känna dig säker på din egen förmåga.

Varna andra som hotas av branden och uppträd lugnt och sansat.
Tänk på att barn kan gömma sig under sängar och i skåp.

Vi erbjuder varierande
utbildningar

Larma genom att utlösa brandlarmet om ett sådant finns eller
larma 112. Läs mer under ”När du ringer 112” nedan.

Skydda dig
mot brand

– information från Räddningstjänsten Storgöteborg

För mer information:
www.rsgbg.se/utbildning
Telefon: 031-335 28 80
E-post: utbildning@rsgbg.se

när du ringer 112
Tala tydligt och berätta:
u Vad som har hänt
u Var någonstans hjälpen behövs
u Vem som ringer
u Om någon är i fara
u Vad som brinner
u Brandens omfattning
Viktigt! Möt Räddningstjänsten och visa var det brinner!
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Ta inga onödiga risker om du försöker att släcka elden själv! Spruta
på glöden och inte på lågorna. Om du släcker med vatten – spruta
aldrig på eller omkring strömförande elledningar. Om det brinner i
teven; dra ur sladden och släck med vatten. Brinner det i en kastrull
ska du kväva med ett grytlock, aldrig hälla vatten på.

Checklista för

hemmet

 Brandvarnare räddar liv – se till att de är rätt		
placerade. Röktesta dem och byt batteri minst
en gång om året, exempelvis första advent.
 Se till att ha rätt typ av handbrandsläckare
och lär dig att hantera den. I hemmiljö
rekommenderas pulversläckare på sex kg.

Checklista för

arbetsplatsen

 Utrustning för brandskydd ska fungera och
finnas i tillräcklig omfattning (brandvarnare,
brandlarm, handbrandsläckare, inomhusbrandpost med mera).

 Alla på arbetsplatsen ska veta hur de ska agera
om det börjar brinna.

 Kom ihåg att blåsa ut levande ljus när du lämnar
rummet och placera dem inte för nära gardiner,
brännbara dekorationer och dylikt.

 Håll ordning och reda på lastbryggor, i korridorer
och i trapphus för att undvika anlagda bränder
och underlätta utrymning.

 Förvara aldrig brandfarlig vara, exempelvis
lösningsmedel, bensin eller gasol i källare,
trapphus eller på vinden.

 Utrymningsvägar och brandredskap får 		
aldrig vara blockerade.

 Kontrollera dina el-kontakter så att de är hela
och inte glappar.
 Dra ur kontakten när du inte använder dina
elektriska apparater.

Så här Använder du en
handbrandsläckare
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 Alla nödutgångar ska vara lätta att öppna utan
nyckel eller redskap.

 Ta reda på hur du ska ta dig ut om det börjar
brinna. Gå dock aldrig ut i ett rökfyllt trapphus.

 Håll trapphus rena från brännbart material för
att undvika anlagda bränder och underlätta
utrymning.

Några vanliga
brandskyddsredskap

Handbrandsläckare

Dra ut säkerhetsringen
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Brandvarnare

 Branddörrar ska vara tätslutande och
alltid hållas stängda.
 Brandfarliga varor ska placeras på avsedd 		
förvaringsplats.

Brandlarm

 Utrymningsvägar ska vara tydligt skyltade 		
hela vägen ut.

Rikta munstycket mot elden

 Ställ inte levande ljus intill saker som kan ta eld.

 Använd bara el-apparater såsom spis,
torktumlare, diskmaskin och tvättmaskin när du
är i närheten och när du är vaken.

 Byt lysrör när de börjar blinka. En glimtändare
som släcker lysröret om det börjar blinka är en
trygg investering.

 Kontrollera att alla el-apparater är avstängda
innan du går hemifrån. Sätt gärna timer på dem.
 Rengör filtret på torktumlaren efter varje
användning.

 Gör en kontrollrunda innan du lämnar
rummet eller arbetsplatsen. Släck levande ljus
och stäng dörrar till kontorsrum, datorrum,
förråd, fikarum och liknande.

 Rengör spisfläkten med jämna mellanrum.

 Se till att det finns timer på köksspisen.

Sprinkler
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Tryck ner handtaget
Brandfilt

