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Almennar leiðbeiningar um viðbragðs- og rýmingaráætlun 

Eldur 
1. Ýtið á næsta brunaboða 

2. Hringið í 112 

3. Tilkynnið um eld til nærstaddra 

4. Farið stystu leið út úr húsinu 

5. Ef reykur er í flóttaleið þá veljið næstu flóttaleið 

6. Ekki fara aftur inn í húsið fyrr en leyfi hefur verið gefið 

7. Ef reykur er á gangi, lokið hurðum, reynið að þétta með þeim t.d. með blautri tusku og gerið 

vart við ykkur í glugga 

Jarðskjálftar 
1. Farið í horn burðarveggja, opnar dyr eða undir borð 

2. Forðið ykkur frá svæðum sem hlutir geta fallið úr hillum 

3. Krjúpa – skýla – halda 

4. Ekki hlaupa út í óðagoti 

5. Ekki nota lyftur 

6. Yfirgefið húsið ef það er skemmt eftir jarðskjálfta 

Kynntu þér:  
 Viðbragðs og rýmingaráætlun hússins: 

 Útgönguleiðir og björgunarop 

 Staðsetningu brunaboða 

 Staðsetningu og notkun slökkvitækja 

 Annan neyðarbúnar sem til staðar er í húsinu 

Skólastjóri eða staðgengill hans stjórnar aðgerðum með aðstoðarskólastjóra eða staðgengli til 

aðstoðar.  

Deildarstjórar/Umsjónarkennarar rýma sín svæði og athuga hvort allir séu komnir út og;  

 Miðla upplýsingum til yfirmanns um rýmingu. 

 Láta vita ef grunur er um að einhver eða einhverjir séu enn inni á hættusvæði 

Listi yfir lykilstarfsmenn 

Svæði Lykilstarfsmenn 

Kelda Þórey Jónsdóttir 

Kjarr Guðbjörg Ragnarsdóttir 

Klettur Margrét Magnúsdóttir 

Klif Erla Jónsdóttir 

Klöpp Fríða/Guðmunda 

Kriki Diljá/Guðrún Birna 

Eldhús Matráður 

Skrifstofa skólastjórnenda Þorgerður Anna 

Skrifstofa sérkennslu Guðbjörg Vilhjálms 

Vinnuherbergi Ellen Marta 
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Brunaviðvörunarkerfi gefur boð 

 

Viðbragð stjórnanda 

 

 

Brunaviðvörunarkerfi 
gefur boð

STJÓRNANDI

Fer að stjórntöflu. 
Aðgætir boðin.     

Aflar upplýsinga.

Fara út um greiðfæra 
flóttaleið.               

Fara á söfnunarsvæði

LYKILSTARFSMENN

Tryggja rýmingu. 
Meta ástand.   

Upplýsa stjórnanda.

ALLIR

Eldur
Ótryggt ástand.

Hringja í 112 Rýming 
húsnæðis.

Slökkva eld ef 
öruggt er. 

Lágmarka tjón. 
Fara í öruggt 

húsaskjól.

Stjórnandi eða 
staðgengill 

tekur á móti 
slökkviliði.

FALSBOÐ 
Tryggt  
ástand.

Stöðva 
bjöllur.

Hringja í 
vaktstöð.

Gefa 
upplýsingar 
um atvikið. 
Hætta við 
rýmingu.

Atvikið skráð í 
þjónustubók.
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Til umhugsunar 
 Þurfa einhverjir hjálp við að komast út? 

 Eru einhver hættuleg efni sem þarf að huga að? 

 Einhver fleiri atriði tengd starfsemi sem þarf að segja frá? 

 Koma upplýsingum og athugasemdum til sjórnanda 

 Koma upplýsingum áfram til slökkviliðs ef þarf 

 

Rýmingaræfing undirbúningur 
 Allir eiga að vita af æfingunni 

 Póstur til starfsmanna 

 Skjáauglýsing og póstur til annarra t.d. gesta 

 Póstur til forráðamanna 

 Hringja í vaktstöð 

 Hafa samband við 112 og láta vita 

Rýmingaræfing – þegar kerfið fer af stað og hljóðnar 
Skólastjórnandi eða staðgengill hans þarf að: 

1. Setja alla í viðbragðsstöðu 

2. Skoða flóttaleiðakort 

3. Gefa upplýsingar um stystu leiðir og söfnunarsvæði 

4. Bíða átekta 

Rýmingaræfing – þegar kerfið fer af stað á fulla hringingu 
 Allir fara hratt en skipulega út á söfnunarsvæði. Skilja allt dót eftir t.d. töskur, úlpur og fleira. 

Bíða eftir fyrirmælum yfirmanns. 

 Lykilstarfsmenn fara yfir sín svæði 

 Yfirmaður heimilar inngöngu þegar allar upplýsingar eru komnar frá 

lykilstarfsmönnum/rýmingarfulltrúum og allir hafa verið upplýstir um gang æfingarinnar. 

 

 


