I tilfælde af brand
Denne lille brochure handler om to ting: Hvad du skal gøre, hvis det
brænder på Egmont Kollegiet, og hvordan du selv kan hjælpe med at
forebygge brand. Vi bor næsten 500 mennesker tæt op ad hinanden i
disse gamle bygninger. Der kan opstå brand, og det er derfor vigtigt, at
du ved, hvad du skal gøre, hvis det brænder.

Faktabox Brande på Egmont
Værelser: Et efterladt stearinlys, der
antænder et blafrende gardin eller en
glohed lampe, der sætter ild til puder
og tæpper. De fleste tidligere brande
på Egmont er opstået på værelset.
Mellemgang: I 1996 brændte en
mellemgang på Ny. 5. Evakuering af
gangen blev besværliggjort af tyk sort
røg og en nedsmeltet indkøbsvogn, der
blokerede flugtvejen.
Fællesrum: I 2007 opstod en brand i
vaskerummets ene tørretumbler. Sort,
giftig røg bredte sig hurtigt, og alle
kollegiets beboere måtte evakueres.

Hvis alarmen aktiveres
I alle mellemgange, køkkener og fællesrum er der monteret
lydgivere. Hvis brandalarmen bliver aktiveret, giver disse en høj,
gennemtrængende og vedvarende hyletone. Alarmen er på 75-100
decibel, hvilket svarer til lydstyrken fra et trykluftbor, men tjek alligevel
at dine naboer ikke sover fra larmen!

Lydgiver mellemgang

Lydgiver køkken

Sådan skal du gøre, hvis alarmen aktiveres
Du kan se Egmonts flugtveje på laminerede kort ophængt på alle
gange. Brug lige 10 sekunder på at lægge mærke til, hvor de
nærmeste flugtveje er i forhold til dit værelse. Selv når alarmen går en
lørdag nat midt under en vennefest, skal du respektere den, for du ved
aldrig, hvornår det er alvor.
Hvad enten det er nat eller dag, når brandalarmen lyder, skal du gøre
følgende:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Tag hurtigt sko og overtøj på, men lad alle øvrige ting ligge.
Bank og råb din nabo op.
Skynd dig ud på gangen, luk døren efter dig,men lås ikke.
Tjek hurtigt, om nogen er i gang med at banke på
alle døre og sæt ellers gang i en bankerunde.
Skynd dig ud og ned ad trapperne, - brug aldrig elevatorerne,
det er for farligt!
Alle forsamles ude foran kollegiet på Nørre Allé siden og afventer
videre instruks.
Prøv at få overblik over, om alle fra gangen er der. Hvis I får
mistanke om, at der er nogle, der stadig befinder sig inden døre,
så giv brandfolkene besked.
Gå ikke ind igen før brandfolk, politi eller vægtere har meddelt,
at alt er i orden. Dette selv hvis alarmen stoppes.

Hvis flugtvejen er blokeret
Hvis de almindelige flugtveje som gange og trapper er blokerede på grund af
flammer eller røg, skal du søge tilflugt i nærmeste opholdsrum, - fx på værelset eller i køkkenet. Luk døren godt til og udluft evt. røg gennem vinduet. Dæk
evt. sprækker med et vådt klæde. Alarmér brandvæsnet og sørg for at give dig
tilkende i vinduet. Brandvæsnet vil redde indespærrede personer ud gennem
vinduerne ved hjælp af stiger.

Hvis det brænder
Mindre brande
Hvis der opstår mindre brande på dit værelse, i køkkenet eller i fællesrum,
kan du selv gøre meget for at undgå, at ilden breder sig. Hold hovedet
koldt og dan dig et overblik. Forsøg at slukke ilden uden at sætte din egen
sikkerhed på spil, råb straks på assistance og alarmér dine omgivelser.

Brandslukningsmateriale
Vand
Vand kan bruges til at slukke brand i faste materialer som møbler eler
tekstiler. Du kan bruge vand fra hanen eller fra de vandtrykslukkere,
som er opsat i hver sin ende af gangen.
Vandtrykslukkerne kan med forsigtighed anvendes mod elektriske
installationer: minimum afstand 1 meter!
Tag beholderen ud af skabet, fjern sikringssplitten på trykbeholderen,
ret dysen mod bunden af ilden nærmest dig selv, tryk håndtaget ned og
vift strålen fra side til side.
Husk; vand må aldrig bruges mod brændende væsker eller fedtstof.
Brug i disse tilfælde et brandtæppe!

Vandtrykslukker

Brandtæppe

Tæppe
Mindre brande (fx. væsker eller fedtstof) kan slukkes ved at kvæle
flammerne med et tæppe, en jakke, et fugtigt viskestykke eller
lignende. Der er særlige brandtæpper til rådighed i alle køkkener. Man
trækker i stropperne forneden for at hive tæppet ud.
Alarmering
Brande kan let komme ud af kontrol. Forsøg kun at slukke branden,
hvis det virker muligt og sikkert. Er ilden ved at brede sig, så skynd
dig at alarmere. Dette gøres nemmest ved at trykke på det nærmeste
brandtryk: Løft dækslet og tryk glasset ind. Hermed starter kollegiets
lydgivere og brandvæsnet alarmeres. Alternativt kan du som altid ringe
112!

Brandtryk

Brandtryk

OBS! En falsk brandalarm koster 5.050 kr., som den ansvarlige
person kommer til at betale.

Faktabox 3 gode råd til at undgå brandulykker
Hold dørene lukkede
Egmont er opdelt i brandsektioner adskilt med
branddøre, for at en brand ikke skal kunne brede
sig. Respekter, at disse døre altid skal holdes
lukkede.
Hold flugtvejene ryddede
Det eneste der må stå på gangen, er en fryser og
en grøntsagshylde.
Et tørrestativ, en bunke fodboldstøvler, et
løbehjul der flyder på gangen, disse ting kan koste
fatale minutter for folk, der skal skynde sig ud, når
det brænder. Det er dit og dine gangfællers ansvar,
at gange og altaner er ryddet.
Sluk efter dig
Pas på stearinlys, cigaretter og varme fra lamper
eller elektrisk udstyr på værelserne. Sluk, når du
går, også selvom du bare lige skal ud et smut i
køkkenet.
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