Beredskabsplan
SOS 4020
S O S G R O U P

En effektiv beredskabsplan bør være en integreret del af et ethvert beredskab.
I tilfælde af brand eller trussel, er evakueringen den afgørende process der er
medvirkende til at redde liv og forebygge skader. Effektiv risikoledelse
indeholder planlægning omkring evakuering af mennesker og hvilke
forholdsregler der skal følges ved brand eller ulykke.
Beredskabs planlægning bruges til at afbøde virkningerne af en
ulykke eller katastrofe der uden varsel kan ramme.
Hvad skal du gøre i tilfælde af ulykke ?
Opstår der en faresituation... - ved du så præcis hvad du skal gøre i tilfælde af brand, udslip
af farlige stoffer, terror eller naturkatastrofer ?
Når ulykken er sket, er det for sent IKKE at have en effektiv afprøvet beredskabsplan.
Har du allerede en beredskabsplan? virker den under alle tænkelige forhold ?
Udover at det er fornuftigt, så kræver lovgivningen at der findes en plan for brand og evakuering.
Selv med små midler kan man opnå en relativ fornuftig sikkerhed, man skal bare kende planen.
Evakuering fra nogle bygninger kan være vanskelige, derfor skal en beredskabsplan tage
højde for de bygningsmæssige forhold, specielle forhold omkring oplag af farlige stoffer og
risikomomenter. SOS hjælper med at udarbejde en effektiv beredskabsplan.*
* En beredskabsplan bør suppleres med en beredskabs- eller brandøvelse.
Målgruppe :		
		
		

Virksomheder, alle institutioner, restauranter,
teatre, kontorer, svømmehaller m.v.

Pris fra :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DKK 5.600,00 *

Brandfarlige bygningsdele
Flugtveje og nødudgange
Rum opdeling, gangarealer
Oplag af farlige stoffer
Skiltning af flugtveje og nødudgange
Placering af brandslukningsudstyr
Gennemgang af beredskabsplan
Identificerer problemer for evakuering
Orientering om lovgivning og vejledninger
Udarbejdelse af færdig beredskabsplan

* Ekskl. moms

Bestilling :

mail@sosgroup.dk eller telefon +45 70223420

Info :

Kontakt os her eller scan QR koden med
din mobiltelefon : http://www.sosgroup.dk

SOSgroup.dk

Indhold :

