September
2021

RÝMINGARÁÆTLUN

URRIÐAHOLTSSKÓLI

© LOTA ráðgjöf www.lota.is

Rýmingaráætlun

Sept 2021

B l s |2

Verk nr: 6004

URRIÐAHOLTSSKÓLI

Rýmingaráætlun

B l s |3

1. Efnisyfirlit
1.

Efnisyfirlit ........................................................................................................................ 3

2.

Rýmingaráætlun ............................................................................................................. 4

3.

Brunabjöllur fara í gang - Rýming ................................................................................... 5

4.

Rýming afturkölluð ......................................................................................................... 5

5.

Biðsvæði / Brunahólfun .................................................................................................. 8

6.

Almenn viðbrögð við vá .................................................................................................. 9

7.

Handslökkvitæki ........................................................................................................... 10

8.

Notkun slökkvitækja .................................................................................................... 13

9.

Jarðskjálftar .................................................................................................................. 14

10.

Brunaviðvörunarkerfi ................................................................................................... 16

11.

ÚT ljós og neyðarlýsing ................................................................................................. 18

12.

Veikindi eða slys ........................................................................................................... 19

© LOTA ráðgjöf www.lota.is

Sept 2021

Verk nr: 6004

URRIÐAHOLTSSKÓLI

Rýmingaráætlun

B l s |4

2. Rýmingaráætlun
Markmið rýmingaráætlunar er að tryggja örugga rýmingu skólans ef upp kemur vá, t.d. vegna
eldsvoða. Brunaviðvörunarkerfi hússins er notað til þess að boða rýmingu.
Í skólanum hanga uppi rýmingaruppdrættir sem sýna flóttaleiðir frá viðkomandi hæð/svæði.
Kennarar og starfsmenn skólans skulu kynna sér þessa uppdrætti og þekkja flóttaleiðir frá
sínu vinnu svæði.
Byggingunni er skipt upp í brunahólf sem eiga að varna því að eldur og reykur berist milli
brunahólfa. Mikilvægt er að brunahólfandi hurðir milli brunahólfa séu lokaðar nema þær
séu sjálflokandi og tengdar brunaviðvörunarkerfi.
Almennt skulu kennarar og starfsmenn skólans:
•

Hafa reglulegt eftirlit með því að flóttaleiðir séu greiðar og óhindraðar.

•

Láta húsvörð um athugasemdir varðandi slökkvitæki, neyðarbúnað og önnur
öryggismál.

•

Bregðast við slysum eða skyndilegum veikindum með því að beita skyndihjálp ef
þörf er á og tryggja nauðsynlegar bjargir.

Í öryggisnefnd skólans eru:
•

Sigurjón Sigurðsson húsvörður – öryggisvörður

•

Þóra Björg Hallgrímsdóttir skrifstofuritari – öryggisvörður

•

Hrefna Gunnarsdóttir leikskólastig – öryggistrúnaðarvörður

•

Jónína Klara Pétursdóttir grunnskólastig – öryggistrúnaðarvörður

•

Þorgerður Anna Arnardóttir skólastjóri

•

Una Guðrún Einarsdóttir aðstoðarskólastjóri grunnskólastigs

•

Þórey Huld Jónsdóttir aðstoðarskólastjóri leikskólastigs

Unnin í september 2021
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3. Brunabjöllur fara í gang - Rýming
•

Þegar brunabjöllur fara í gang skulu eftirfarandi starfsmenn kanna á stjórnstöð
brunakerfis hvaðan boð koma.
o Sigurjón Sigurðsson húsvörður, sími 6219590
o Þorgerður Anna Arnardóttir skólastjóri, sími 6219505
o Una Guðrún Einarsdóttir aðstoðarskólastjóri, sími 6219506
o Þórey Huld Jónsdóttir aðstoðarskólastjóri, sími 6219509

•

Skiptið með ykkur verkum og:
o Ef óljóst er um ástæðu boða þá stöðvið bjöllur á meðan ástæða boða er
könnuð.
o Lesið af stjórnstöð brunaviðvörunarkerfisins hvaðan boðin koma.
o Kannið ástæðu boða. Ef ekki er hætta á ferðum skal afboða rýmingu og
tilkynna til öryggisfyrirtækis sem vaktar boð frá brunaviðvörunarkerfinu.
o Ef hætta er á ferðum skal ýta á næsta handboða til þess að gangsetja allar
brunabjöllur í húsinu.
o Hafið samband við Neyðarlínuna í síma 1 1 2 og greinið frá aðstæðum.
o Rýmið bygginguna.

•

Ef eldur er lítill eða einangraður við ákveðið rými/brunahólf safnast leikskólabörn
saman á biðsvæði 1 eða 2 (sjá teikningu), hvert heimasvæði í röð. Ef á biðsvæði 1 –
eldri við útidyr, yngri við Klif, Klöpp og Krika eftir stafrófsröð. Ef á biðsvæði 2 eldri
við Holt og Hamar, yngri við Keldu, Kjarr og Klif eftir stafrófsröð. Sýna grænt spjald
ef allir eru á svæðinu – rautt ef það vantar í hópinn. Ávallt skal þó flóttaleiðin trygg
og ef reykur berst inn á biðsvæðið skal umsvifalaust rýma út úr byggingunni. Þegar
slökkvilið kemur á staðinn tekur það við stjórn og ákveður framhald aðgerða.

•

Grunnskólabörn fara á fótboltavöll, yngstu næst bílastæði og svo eftir árgöngum,
miða við staura vallarins er snúa að hlið skólans. Hver kennari tekur manntal við
sinn árgang. Sýna grænt spjald ef allir eru á svæðinu – rautt ef það vantar í hópinn.
Halda ró meðal hópsins.

•

Vakta skal innganga og gæta þess að enginn fari inn í bygginguna þar til lögregla
kemur á staðinn.

•

Þegar slökkvilið kemur á staðinn skulu rýmingarfulltrúar upplýsa það um
staðsetningu elds og hvort grunur er um að einhver hafi orðið eftir á hættusvæði.
Varðstjórar slökkviliðs eru með rauðan hjálm.

•

Biðsvæði fatlaðra er annars vegar á kaffistofu á annarri hæð og hins vegar í
vinnuherbergi Hlíðar á annarri hæð.

4. Rýming afturkölluð
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Ef bjöllur eru stöðvaðar fljótlega eftir að þær fara í gang (innan 60 sek.) skal klára
undirbúning rýmingar en hinkra svo við.
Ef bjöllur fara aftur í gang eða reykur/reykjarlykt er á svæði skal umsvifalaust rýma
svæðið.
Kennarar/starfsmenn skulu ávallt fullvissa sig um að hætta sé liðin hjá áður en rýming
er endanlega afboðuð.
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Verklag.

1

2

Ef bjöllur eru stöðvaðar fljótlega eftir að þær
fara í gang (innan 60 sek.) skal klára undirbúning
rýmingar en hinkra svo við.
Ef bjöllur eru stöðvaðar en fara svo aftur í gang
eða það er reykur eða brunalykt skal strax hefja
rýmingu.
Kennarar bera ábyrgð á sínum hóp barna, fylgja
þeim á söfnunarstað/biðsvæði og kanna hvort
einhvern vantar. Aðrir starfsmenn aðstoða eftir
þörfum. Ef einhvern vantar skal það tilkynnt
viðbragðsaðilum
Fara skal stystu leið út úr byggingunni
Takið með nafnalista og rauð/græn spjöld

3

Leikskóalbörn fara í brunahólf 1 eða 2 en
grunnskólabörn á skilgreind biðsvæði úti og
bíða þar slökkviliðs.
Ávallt skal þó flóttaleiðin trygg frá biðsvæði og
út úr byggingunni og ávallt skal rýma strax ef
reykur berst á biðsvæðið.
Sjá biðsvæði á teikningu.

4
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5. Biðsvæði / Brunahólfun
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6. Almenn viðbrögð við vá

Eldur

• Ýtið á næsta handbrunaboða.
• Tilkynnið um eldinn til nærstaddra og 112.
• Beitið handslökkvitæki ef það er óhætt. Ekki
taka áhættu.
• Farið styðstu leið út út húsinu og á
söfnunarstað.
• Ef reykur er á flóttaleið þá veljið næstu
flóttaleið.
• Ekki nota lyftur.
• Ekki fara aftur inn í húsið fyrr en leyfi er veitt.

Jarðskjálftar

• Farið í horn burðarveggja, opnar dyr eða undir
borð.
• Krjúpa - Skýla - Halda
• Ekki hlaupa út í óðagoti.
• Gætið að lausum hlutum sem gætu fallið.
• Yfirgefið bygginguna ef hún er skemmd eftir
skjálftann.

Kynntu
þér

© LOTA ráðgjöf www.lota.is
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7. Handslökkvitæki
Handslökkvitækjum er ætlað að slökkva eld á byrjunarstigi áður en hann vex og verður
óviðráðanlegur.
Tækin þurfa reglulegt viðhald og eftirlit, og vera aðgengileg og rækilega merkt.
Handslökkvitæki koma aðeins að gagni ef kunnátta er til staðar til að nota þau.
Fyrstu viðbrögð við eldsvoða eiga ætíð að vera þau að forða fólki úr hættu og gera viðvart
um eldinn, áður en reynt er að slökkva.

Tegundir elds
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Gerðir og virkni handslökkvitækja
Gerð tækis

Vatnstæki

Verkun

Kæling

Brunaflokkur
A

Ábendingar varðandi notkun

Vatn hentar vel til að slökkva eld í föstu
lífrænu efni, en hentar ekki á brennandi
vökva.
Hættulegt að nota á raftæki vegna rafleiðni
vatns.

Kolsýrutæki

Kæfing

B, C

Kolsýra ryður frá sér súrefni og getur þannig
skapað hættu á köfnun í lokuðu rými.

ABC-dufttæki

Einangrun,
efnaverkun

A, B, C

Duftið úr tækinu skilur eftir sig ryk sem erfitt
er að þrífa og veldur tæringu á málmum.

Léttvatnstæki

Kæling, kæfing

A, B, C
>1000
voltum

Notist ekki á bruna í vatnsleysanlegum
vökvum t.d. alkóhóli, nema um þar til gerða
froðu sé að ræða.

(CO2)

Samkvæmt „Reglum um eftirlit og viðhald handslökkvitækja“ frá Mannvirkjastofnun, ber
eiganda eða umráðamanni að skoða handslökkvitækin mánaðarlega. Auk þess skal
viðurkenndur eftirlitsaðili yfirfara tækin árlega.
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Slökkvitæki

Við mánaðarlegt eftirlit ætti húsvörður að líta eftir að:
•

Slökkvitækin séu á sínum stöðum.

•

Innsigli séu órofin.

•

Þrýstimælar sýni réttan þrýsting (grænt svæði).

•

Aðgangur að tækjunum sé óheftur.

•

Merkiskilti séu á sínum stað, ósködduð og sýnileg.
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Gas- og
rafmagnseldar

Rangt

Rétt
Nálgist eldinn
ávallt undan vindi
Aldrei á móti vindi

Miðið að rótum
eldsins
Ekki efst í logana

Dreifið slökkviefninu
vel á yfirborð
brennandi efnis
Ekki sprauta beint ofaní
brennandi vökva

Stærri elda er betra að
slökkva með fleiri tækjum
samhliða, heldur en einu
tæki í einu

Látið endurhlaða tæki
strax eftir notkun.
Notað tæki má ekki
setja á sinn stað aftur.
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9. Jarðskjálftar

HÚSGÖGN

INNIHALD SKÁPA

•Forðist húsgögn sem geta farið
á hreyfingu og/eða fallið.

•Varist hluti sem geta fallið úr
hillum og skápum.

OFNAR OG KYNDITÆKI

RÚÐUBROT

•Haldið ykkur fjarri ofnum og
kynditækjum sem geta hrokkið
af festingum sínum.

•Haldið ykkur fjarri stórum
rúðum sem geta brotnað.

BYGGINGARHLUTAR
•Við jarðskjálfta geta fallið hlutar
úr byggingunni. Haldið ykkur
fjarri þeim stöðum í húsinu þar
sem hætta er á slíku.

KRJÚPA - SKÝLA - HALDA

Fara út í horn burðarveggja,

..fara í opnar dyr, KRJÚPA þar,

..fara undir borð, KRJÚPA þar,

KRJÚPA þar, SKÝLA höfði og

SKÝLA höfði og HALDA sér í

SKÝLA og HALDA í borðfót:

HALDA sér ef unnt er.

karm – varist hurðaskelli.

Mesta hættan í jarðskjálfta er að lausir hlutir falli. Skoðið umhverfi ykkar og festið lausa hluti og
innréttingar
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Eftir jarðskjálfta

KLÆÐIST SKÓM

SLYS - MEÐSLI

•Glerbrot og brak gæti verið á
gólfum

•Athugið hvort einhver hafi
slasast. Séu slys á fólki tilkynnið
það strax í síma 112 og veitið
fyrstu hjálp.

SÍMINN VIRKAR EKKI

HÚSSKEMMDIR

•Ef ekki næst í hjálp símleiðis,
auðkennið þá slysstað með hvítri
veifu.

•Lokið fyrir vatnsinntak ef leki er
óviðráðanlegur og loka fyrir
höfuðrofa í rafmagnstöflu ef
húsið er skemmt.

ELDUR

RÝMING

•Athugið hvort eldur er laus.
Notið ekki opið ljós eða eld ef
hætta er á að eldfim efni hafi
hellst niður eða gas lekið.

•Ef hætta er á ferðum innandyra
þá rýmið húsið samkvæmt
rýmingaráætlun. Gætið rósemi.
•Takið með ykkur yfirhafnir.

FJÖLDAHJÁLPARSTÖÐVAR

ÚTVARP

•Eru alla jafna í skólum. Gefið
ykkur fram þar ef aðstoðar er
þörf.

•Fylgist með tilkynningum í
útvarpi.
•Munið eftir langbylgju ef FM
bylgja virkar ekki.
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10. Brunaviðvörunarkerfi
Brunaviðvörunarkerfi hafa tvíþættan tilgang. Í fyrsta lagi að vara við eldi og reyk svo fljótt sem auðið
er svo að ráðrúm fáist til að rýma húsnæði eða byggingu áður en hættuástand skapast og í öðru lagi
til að slökkvistarf geti hafist sem fyrst og draga megi úr eignatjóni eftir föngum. Áríðandi er að
starfsfólk taki fullt mark á brunaboðum og bregðist við þeim í samræmi við áætlun.
Brunaviðvörunarkerfi

samanstendur

af

stjórnstöð,

brunaskynjurum,

hljóðgjöfum/bjöllum,

handboðum og oftast boðflutningsbúnaði.

Brunaskynjari
Stjórnstöð
brunakerfis

Handboði
Brunabjöllur

VAKTSTÖÐ

Slökkvikerfi

ÖRYGGISVÖRÐUR

SLÖKKVILIÐ

TENGILIÐUR

Skýringarmynd sem sýnir uppbyggingu brunaviðvörunarkerfis.

Það er ekki eðlilegt að brunaviðvörunarkerfi gefi frá sér tilhæfulaus boð. Ef það gerist er mjög
mikilvægt að láta skoða aðstæður og yfirfara kerfið til að finna orsök þeirra. Orsökin getur verið
bilun í búnaði eða t.d. reykur frá brauðrist eða gufa í mötuneyti eða kaffistofu. Í sumum tilfellum
gæti þurft að færa skynjara til eða skipta um gerð skynjara.
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Brunaskynjarar eru af ýmsum gerðum og skynja mismunandi ástand.
Optískir reykskynjarar þurfa að “sjá” reyk til þess að gefa viðvörun.
Jónískir skynjarar “þefa” uppi brennandi agnir sem ekki eru sjáanlegar
berum augum, t.d. frá brauðrist. Hitaskynjarar gefa ekki viðvörun fyrr

BRUNASKYNJARI

en hitinn umhverfis þá er kominn upp fyrir tiltekið mark.
Þegar kerfi er hannað er gjarnan gert ráð fyrir mörgum gerðum
brunaskynjara þannig að kerfið henti sem best viðkomandi húsnæði.
Tilhæfulaus boð frá brunaviðvörunarkerfum verða of oft vegna þess
að skynjarar henta ekki aðstæðum.
Gaumljós eru tengd brunaskynjurum í lokuðum rýmum, t.d. ofan við
fölsk loft eða í hvelfingum. Ef skynjari í lokuðu rými gefur viðvörun,

GAUMLJÓS

kviknar á gaumljósinu sem er þá staðsett þar sem auðvelt er að koma
auga á það.
Handboðar eru til þess að gangsetja brunabjöllur ef eldur uppgötvast

HANDBRUNABOÐI

áður en kerfið skynjar hann eða ef endurræsa þarf bjöllur. Handboða
má einnig nota ef rýma þarf húsnæði af öðrum ástæðum.
Brunabjöllur eru staðsettar þannig að allir í húsnæðinu eiga að heyri

BRUNABJALLA

þegar þær fara í gang.
Allar einingar brunaviðvörunarkerfis eru tengdar í stjórnstöð sem
stýrir öllum aðgerðum kerfisins. Stjórnstöðvar geta verið rásaskiptar

STJÓRNSTÖÐ

eða “analog”. Helsti munurinn er að rásaskiptar stöðvar greina

BRUNAKERFIS

aðeins frá hvaða svæði boð berast á meðan “analog” stöðvar greina
frá hvaða skynjara boð berast.
Brunaviðvörunarkerfin eru yfirleitt tengd til vaktmiðstöðvar

VAKTMIÐSTÖÐ
ÖRYGGISFYRIRTÆKIS

öryggisfyrirtækis. Vaktmiðstöðin hefur það hlutverk að bregðast við
boðum frá kerfinu, hafa samband við Neyðarlínu, boða slökkvilið og
senda öryggisvörð á staðinn ásamt því að hafa samband við tengiliði.

Til eru fleiri útgáfur af brunaviðvörunarkerfum, t.d. ofurnæm reyksogskerfi og aðrar gerðir
kerfa sem eru notuð þar sem aðstæður eru viðkvæmar eða óvenjulegar.
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11. ÚT ljós og neyðarlýsing
Á öllum vinnustöðum eiga að vera ÚT-ljós sem sýna útgönguleiðir og
neyðarlýsing sem veitir lágmarkslýsingu á flóttaleiðum komi til
rafmagnsleysis.

Eftirlit
ÚT-ljós eiga að vera sílogandi. Ef slokknar á einhverju þeirra þarf að
tilkynna það til húsvarðar.
Mikilvægt er að ÚT-ljós og neyðarlýsing sé ekki hulin af innréttingum
eða öðrum hlutum.
Neyðarútgangar
Mikilvægt er að starfsmenn þekki neyðarútganga og kanni reglulega hvort þeir eru í lagi og
aðgengi um þá óhindrað.
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12. Veikindi eða slys
Ef slys eða alvarleg veikindi bera að:
•

Hringið í Neyðarlínuna í síma 112.

•

Munið að tilgreina nákvæma staðsetningu,
heimilisfang og á hvaða hæð hússins.

•

Hlúið að hinum sjúka eða slasaða og beitið
skyndihjálp eftir þörfum.

•

Látið fylgjast með komu sjúkrabifreiðar. Leiðbeinið
sjúkraliðum á réttan stað.

Svo fljótt sem auðið er skal tilkynna um atburðinn til yfirmanns. Í samráði við hann er metið
hvort þörf fyrir frekari aðstoð og hversu aðkallandi aðgerða er þörf.
Ef um er að ræða alvarlegt slys, veikindi eða dauðsfall gæti verið þörf á áfallahjálp fyrir þá
sem urðu vitni að atburðinum.
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