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1. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM BYGGNADEN
Fastighetens namn:

Föglö grundskola

Adress:

Föglövägen 45
22710 Föglö
Föglö kommun
22710 Föglö
Föglö kommun

Ägare:
(Namn & adress)

Innehavare:
(Namn & adress)

Kontaktpersoner ägare och
innehavare:

Se bilaga 1

Säkerhetschef:

Se bilaga 1

Övriga ansvarspersoner:

Se bilaga 1

Byggnadsår:

1956, 1999

Total yta:

2007 m

Antal våningar:

2

(ovan jord)

Källarplan:

1

Brandteknisk klass

Br1

FÖRSÄKRINGSBOLAG:

Ålands Ömsesidiga

SKYDDSRUM:

Ja

VENTILATION:
Utsug med tilluftsventiler
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2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Typ av verksamhet:
Verksamhetstider:
Antal personer i anläggningen:

Skolverksamhet, fritidsverksamhet,
mötesverksamhet, olika sammankomster.
Dag- och kvällstid.
Under dagtid så finns det 56 barn och 16 vuxna
som arbetar i anläggningarna.

Samlingsutrymmen:

Övriga tider så varierar antalet personer mellan
2 och 60.
Skyddsrum 100
Matsalen 100 personer,
Gymnastiksalen 200 personer.

Sovande personer:

Inga.

Farliga ämnen:




Flytgasflaskor i slöjdsalen
Acetyl, svetskärra
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3. RISKINVENTERING.
Typ av händelse (risk):

Åtgärder:


Brand




Anlagd brand



Brandcellsindelning,
utrymningsvägar och
brandsläckningsutrustning hålls i
skick.
Rökförbud.
Inget brännbart får förvaras i direkt
anslutning till fasad och
utskjutande takdelar.
Byggnaden har fullgott skalskydd
(Låsta dörrar)

Brand p.g.a. sk. "Heta arbeten"



Gällande säkerhetsföreskrifter för
”Heta arbeten” följs.

Brand p.g.a. trasiga elarmaturer eller
apparater



Gott fastighetsunderhåll. Där
felaktigheter åtgärdas snabbt.
Undvik provisoriska installationer
t.ex. skarvkablar.



Avbrott i vattenförsörjningen



Inga speciella åtgärder vidtas,
eftersom inga vitala funktioner slås
ut.

Strömavbrott



Inga speciella åtgärder vidtas,
eftersom inga vitala funktioner slås
ut.

Avbrott i värmeförsörjningen



Oljepanna finns att tillgå.

Radiakolycka




Stänga av ventilationen, stänga
fönster samt samling i skyddsrum.
Följa givna instruktioner från radio.



Se arbetarskyddspärm

Personskador i verksamheten
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4. SÄRSKILD UTRUSTNING OCH ANORDNINGAR.
UTRYMNINGSÄKERHET:
Typ av utrustning/anordning

JA

NEJ

Underhåll & mer info:

Utrymningslarm

X

Via automatiskt brandalarm

Automatiskt brandalarm

X

-

Utrymningsstegar

X

-

Brandvarnare

X

-

Signalljus / Utrymningsskyltar

X

Se bilaga 3

Säkerhetsbelysning

X

Se bilaga 3

Elektroniska styrningar av dörrar/lås

X

-

Räddningsvägar för evakuering med
stege.

X

-

BRANDSLÄCKNINGSUTUSTNING:
Typ av utrustning/anordning

JA

Vattensprinkler

NEJ
X

Underhåll & mer info:
-

Lokal fast släckanordning

X

-

Handbrandsläckare (Pulver)

X

Se bilaga 4

Handbrandsläckare (Kolsyra)

X

-

Handbrandsläckare (Vatten/skum)

X

-

Brandfilt

X

Se bilaga 4
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ÖVRIGT BRANDSKYDD:
Typ av utrustning/anordning

JA

NEJ

Underhåll & mer info:

Brandcellsindelning

X

Branddörrar (med pump)

X

Se bilaga 4

Branddörrar (Styrda av rökdetektor)

X

-

ÖVRIGA SÄKERHETSANORDNINGAR:
Typ av utrustning/anordning

JA

Skyddsrum och utrustning

X

Första hjälputrustning
Reservkraft för värmen, manuell

X
X

Ficklampor

X

Nödstopp (ventilation)

NEJ

Underhåll & mer info:

x

Nödstopp (Övrigt)

X

Varnare för vattenläckage

X

Inhägnad /låssystem

X
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I slöjdsalen för samtliga
eluttag
-

5. UTRYMNINGSORGANISATION:
A. Varseblivning:
För att varna och medvetandegöra personer i byggnaden när en brand eller annan
farosituation uppstår. Så finns följande anordningar;


Skolan är försedd med brandalarmsklockor. Dessa aktiveras av det
automatiska brandalarmet eller med tryckknappar.

B.
C. Rutiner för utrymning:
Allmänt gäller att alla tar sig ut från byggnaden via närmaste utrymningsväg och
samlas på parkeringen vid cykelskjulet. I övrigt gäller följande;




Varje lärare ansvarar för sin grupp och räknar in antalet elever.
Skolans föreståndare räknar in personalen.
Besökare omhändertas av den som tagit emot vederbörande.

D. Återsamlingsplatser:


Alla samlas vid cykelskjulet på parkeringen.

E. Rutiner vid enbart brandalarmsignal:
Alla kontrollerar sitt närområde för att lokalisera ett eventuellt brandtillbud.


Elever, personal och eventuella besökare utryms enligt ovan.



Skolans föreståndare beger sig till centralapparaten i slöjdsalsvindfånget.
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6. UTBILDNING & REVIDERING:
Allmänt:


Alla anställda skall informeras om innehållet i denna räddningsplan minst en
gång vartannat år och i samband med nyanställning.



Utrymningsövning minst en gång per år.



Handbrandsläckarövning vartannat – vart tredje år.

Utbildningsansvarig:
Se bilaga 1.

Revidering:
Denna plan är fastställd av skolnämnden den 22 september 2010.
Ändringar av ansvarspersoner i bilaga 1 skall göras omgående.
En fullständig revidering av räddningsplanen, skall göras med högst fem (5) års
mellanrum. Däremellan behöver planen enbart revideras, efter omfattande om- och
tillbyggnationer eller om riskbilden väsentligen förändras.
Denna plan är giltig t.o.m. okt 2015.
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7. VIKTIG INFO
Allmänt nödnummer

112

Alarmcentralen

018-19000

Polisen

018-527 100
(10022 alarmnr.)

Sjukskötare

018-5355

Föglö rådgivning

018-50113

Föglö hälsovårdare

0400780233

Tiina Hämäläinen privat

0500979739

Giftinformationscentralen

09-471 977

Allmänna farosignalen:
Den allmänna farosignalen betyder att en omedelbar fara hotar befolkningen.
Den allmänna farosignalen är en oavbruten stigande och fallande sirensignal.
(Ett jämt, obrutet sirenljud är brandalarm som innebär åtgärder enbart för brandkåren).

Gör så här:
1. Sök dig inomhus. Stanna där.
2. Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilationsanordningar.
3. Lyssna på Ålands Radio och invänta lugnt på anvisningar.
4. Undvik att använda telefon så att linjerna inte blockeras
5. Avlägsna dig inte från området utan uppmaning av myndigheterna, så att
du inte på vägen blir utsatt för fara.

Avstängning av ventilation.
Ventilationen stängs av genom att ta ur säkringar på respektive plats.
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8. ÅTGÄRDSPLANER FÖR STÖRNINGSSITUATIONER.
A. BRANDSKADA:


Akut restvärdesarbete utförs av Föglö FBK.



Övriga åtgärder planeras i samråd med försäkringsbolaget.

B. VATTENSKADA:



HUVUDAVSTÄNGNINGSVENTILEN för inkommande vatten finns i
pingisrummet och i gym.källaren
Akut restvärdesarbete utförs av Föglö FBK.



Övriga åtgärder planeras i samråd med försäkringsbolaget.

C. AVBROTT I DRICKSVATTENFÖRSÖRJNINGEN ( & AVLOPP):


Kontakta fastighetsskötaren.

D. INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE.


Gör polisanmälan och agera enligt polisens anvisningar.



Fastighetsskötaren gör provisorisk reparation av krossade fönster och dylikt.



Informera säkerhetsansvarig.

E. PERSONHOT ELLER BOMBHOT.
INSTRUKTION FÖR MÖTE MED HOTFULL PERSON


Lämna tillräckligt utrymme för den som hotar, gå inte in på hans revir



Tala klart, kort och medgörande



Håll händerna synliga



Håll dig lugn



Undvik att stirra



Undervärdera inte den som hotar eller situationen



Var flexibel istället för brysk



Vänd inte ryggen till



Undvik häftiga rörelser



Korrigera inte en drogpåverkad eller oredig persons synvillor
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Försök att vinna tid så att andra hinner till platsen



Försök att meddela / alarmera så att den som hotar inte märker det.

INSTRUKTION FÖR BOMBHOT

Om du tar emot ett samtal med bombhot:
Försök att få den som ringer att upprepa hotet som om du inte skulle ha förstått
innebörden i det. Berätta att oskyldiga kan skadas om en explosion sker.

Försök att få klart i hur brottet kommer att ske och med vilken typ av sprängämne,
hurdana skador, dådets motiv, skall hotet tas på allvar, fråga:
1. När kommer bomben att explodera?
2. Hur ser den ut?
3. Vilken typ av bomb är det?
4. Var finns den?
5. Vad utlöser explosionen?
6. Har ni själv placerat ut bomben?
7. Varför, när?
8. Vad är ert namn och er adress?
Lägg på minnet
-

röststil och dialekt

-

bakgrundsljud

-

bombhotarens språkbruk

Alarmera
1. Kontakta säkerhetsansvarig.
2. Ring polisen 10022 och berätta:
-

objekt och adress

-

klockslag

-

vad du begär att polisen skall göra (experter)

-

vart vägledningen är ordnad och vart bilarna kan köra

-

ditt namn och telefonnummer varifrån du ringer

-

stäng inte telefonen utan polisens lov
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-

följ anvisningar

RÖR INTE OBEKANTA FÖREMÅL. VÄNTA TILLS POLISEN ANLÄNDER.

F. ELAVBROTT .
Fastigheten har inget eget reservkraftverk. I fastigheten finns ficklampor och radio
med batteri.

G. AVBROTT I VÄRMEFÖRSÖRJNINGEN.
Om det blir något fel i fastighetens värmecirkulation vidtas följande åtgärder.


Stäng dörrar och fönster.



Stäng av fastighetens ventilation enligt följande: Ventilationen stängs av i
manöverpanelen i projektorrummet på våning 2 förutom ventilationen till
gymnastiksalen som stängs av i fläktrummet på vinden.



Kontakta fastighetsskötaren.

H. EVAKUERINGSPLATSER.
Om verksamheten inte kan fortgå i byggnaden, så finns följande alternativ att tillgå.


Undervisningsverksamheten och bespisningen kan flyttas till ungdomslokalen
Vikingaborg.
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