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Påsken står for tur
Teknisk Industrivern AS benytter anledningen til å ønske alle sine kunder en hyggelig og brannsikker
påske. Vi har i år utarbeidet en del «Brannvettregler» som vi håper kan komme til nytte i det
forebyggende brannarbeidet. – «Reglene» er satt opp som en «huskeseddel» før dere reiser og under
oppholdet på hytten.

«Brannvettregler»
Kan brukes sammen med «Fjellvettreglene»

1. Test at røykvarslerne fungerer.
Har du husket å ta med nye batterier?

2. Kontroller at brannslokkingsutstyret er i orden.
Står manometernålen på grønt felt? Snu pulverapparatet på hodet, og hør etter at pulveret rasler
ned i beholderen.
Har du brannslange? Sjekk at du får vann frem, og at denne lett kan kobles til vannuttak.

3. Lag en rømningsplan og test rømningsveiene.
Hvor har du tenkt å rømme ut når det begynner å brenne? Lag en liten plan sammen med reisefølge
og prøv om planen kan fungere. Dette kan være den første «selskapsleken» før Ludobrikkene tas
frem. Skal dere for eksempel ut et vindu … kan det åpnes? … eller er det blokkert med snø?

4. Tenk gjennom evakueringsmuligheter.
Om det verste skulle skje og hytten brenner ned, hvor skal dere gjøre av dere … spesielt hvis det
er langt til andre hytter og folk? Å stå uten klær og kanskje uten mobiltelefon og nøkkel til bilen i
uforutsigbart vær er noe man bør tenke på. En brann «spiser» opp alt.

5. Det er ingen skam …
å være føre var! Mange snakker om hva man skal gjøre HVIS det begynner å brenne, det riktige
er å stille spørsmål om hva man skal gjør NÅR det begynner å brenne. Branner har oppstått siden
tidenes morgen. – Vær spesielt oppmerksom på åpen flamme og gnister!

Vi ønsker dere en riktig god påske!
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