Dato: 30-11-2018

Bilag til Herfølge SFO og skoles beredskabsplan vedr. Plov situationer.
Under en ulykke eller et angreb
En ulykke eller et angreb vil ske uvarslet og formodentlig heller ikke nøjagtigt, som institutionen forventer
det eller har indøvet. Derfor skal en plan være generel, så reaktionen kan tilpasses den aktuelle situation.
Grundpillerne i reaktionen ved en ulykke eller et angreb mod lokaliteten er:
Flygt/Alarmér.
Barrikadér/Gem.
Flygt/Alarmér
1.
Ring 112
2.

Alarmering internt via råb, telefon, højtaler-/samtaleanlæg, mail og SMS.

3.
Hvorledes kan man flygte, hvor er der flugtveje, kan man komme uset væk, kan vinduer,
porte, kældergange etc. benyttes, er man allerede nu et sikkert sted?
Barrikadering og evakuering
Tilsiger den konkrete krisesituation, at skolen barrikaderes eller evakueres? Overvej ligeledes, om det er
mest hensigtsmæssigt kun at barrikadere/evakuere dele af skolen.
Barrikadér/Gem (Hvis man ikke kan flygte)
1) Hvor er man mest sikker f.eks. kan man barrikadere og gemme sig?
2) Bemærk, at skjul og dækning ikke er det samme. Skjul er, hvor man ikke kan ses, hvorimod dækning er,
hvor man ikke kan rammes. Søg dækning bagved stabile bygningsdele såsom mursten og beton, ikke de
svage bygningsdele såsom døre, gipsvægge etc.
3) Lås døren og barrikadér døren med så meget inventar som muligt. Søg væk, så du ikke er i skudlinje fra
døren.
4) Sæt alt på lydløs/sluk (mobiltelefon, radio), sluk lyset og vær stille.
Afvent evakuering eller nærmere instruks fra politiet eller klarmelding fra ledelse. Giv dig til kende. Forhold
dig roligt, hold dine hænder synlige, og adlyd instrukser. Løb ikke frem mod politiet!
6) Overvejelser om både evakuering og barrikadering skal ske under hensyntagen til det lokale kendskab til
bygninger og området omkring skolen og være afstemt med politi og brandvæsen.
7) Er det ikke muligt at gemme sig eller flygte, skal skolen overveje, hvilke andre muligheder der er for at
beskytte/forsvare sig.
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