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1 Varsling og etablering av lokal beredskap
Varsling skal skje på følgende måte:
1.1

Den som oppdager hendelsen

Den som oppdager en hendelse, skal varsle
1. Nødetatene
• Brann - 110
• Politi - 112
• Ambulanse (AMK) - 113
2. Vakt- og alarmsentralen (VAS)
• VAS - 22 85 66 66
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2 Prinsipper og rammer for beredskapsplanen ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet (MN)
Beredskapsplan for MN er utarbeidet for å sikre effektiv og god håndtering av større kriser og
beredskapssituasjoner ved fakultetet. I en krise- og beredskapssituasjon skal liv og helse alltid
prioriteres foran alt annet. Deretter vektlegges miljø, materielle verdier og omdømme.
Fakultetet skal søke å gjenopprette normal drift av virksomheten så snart som mulig, og de
delene av Fakultetet som ikke rammes av krisen skal så langt det er mulig opprettholde normal
virksomhet.
MNs beredskapsledelse er fakultetets øverste ledelse ved større kriser ved fakultetet og
underliggende institutter, og alle enhetene er underlagt denne i en krisesituasjon. Dette er for å
sørge for en enhetlig og samordnet håndtering av situasjonen.

2.1 Formål med beredskapsplanen
Formålet med beredskapsplanen er å gjøre alle som har roller i håndtering av krise- og
beredskapssituasjoner kjent med sitt ansvar og sine oppgaver.
Planen beskriver organisering og ansvar for beredskapsledelse ved MN, og den gir rammene
for utøvende kriseledelse.

2.2 Brannvern – og evakueringsplaner ved brann
Lokal evakueringsplan skal sikre at alle personer i bygget kommer seg til sikkert sted før
kritiske forhold oppstår. Evakueringsplanene skal være tilpasset det enkelte bygg, bruk,
virksomhet og enkeltpersoner som har behov for assistanse.
Eksisterende generell branninstruks ved MN skal legges til grunn og er tilstrekkelig for
majoriteten av virksomheten. Institutter som har virksomhet som krever særskilte tiltak
tilpasser branninstruksen etter lokale forhold.
Utførelsen av en brannevakuering må kunne skje spontant og intuitivt. Brannevakuering og
akutt håndtering av brann må baseres på hurtighet, og uten at det settes krisestab først.
Planen skal være tilgjengelig på nett – for alle, og som oppslag i de enkelte bygg.
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Generell branninstruks
Ved brannalarm, eller når du oppdager brann, er det din plikt å forlate
bygningen!

Varsle:

Alle som befinner seg i miljøet skal varsles. Bruk nærmeste
brannmelder på vegg. Ring brannvesenet på telefonnummer 110.

Redde:

Dersom noen trenger hjelp, trå til og redd dem ut i sikkerhet.

Slukke:

Bruk nærmeste brannslange eller håndslukker. Vent med å
forlate et brannsted i tilfelle brannen starter opp på nytt, men
pass på at det ikke medfører fare for deg.

Begrense: Når du forlater bygningen/brannrommet, lukk, men ikke lås,
dører og vinduer. Dører må ikke være kilt fast i åpen stilling, og
rømningsveier må ikke sperres.
Veilede:

Veiled og forklar om hendelsen til brannvesenet eller teknisk
personell ved UiO.

4

