Vid utrymningslarm / In case of an evacuation alarm
1. Ta på dig utrymningsledarvästen och ta med dig
handlampan.

1. Put on the fluorescent Fire Warden vest and take
the hand torch with you.

2. Gå igenom lokalerna och uppmana lugnt personer
som är kvar att utrymma via närmaste nödutgång
till återsamlingsplatsen. Knacka på alla stängda
dörrar och kontrollera toaletterna.

2. Walk through the premises and calmly tell your
co-workers to evacuate through the nearest
emergency exit to the assembly point. Knock on
all closed doors and check lavatories.

Betraktelsegården
Ytan mellan TAH (KTH/RKH) och Neo

3. När lokalerna är genomgångna, utrym till
återsamlingsplatsen.

3. After the premises have been cleared, evacuate
to the assembly point.

4. Försök bilda dig en uppfattning om någon saknas.
Notera även iakttagelser om rökutveckling, synlig
brand och dyl.

4. Try to ascertain if anybody is missing. Also note
observations about smoke development, visible
fire, and the like.

The Contemplation Courtyard
The area between TAH (KTH/RKH) and
Neo

5. Koordinera med andra utrymningsledare på
återsamlingsplatsen.

5. Coordinate with other Fire wardens at the
assembly point.

6. Skicka folk vidare till annan plats för att inte
blockera ingången till huset. Låt någon
utrymningsledare följa med.

6. Forward people to another location so the
entrance to the house is not blocked. Have an fire
warden follow them.

7. Ring 112, om detta inte redan är gjort, och
informera om situationen.

7. Call 112, if this is not already done, and inform
about the situation.

8. Håll uppsikt mot byggnaden. Sök kontakt med
räddningstjänstens räddningsledare (GUL HJÄLM)
eller drifttekniker (från Hemsö) när de anländer.

8. Keep lookout over the building. Seek contact
with the Fire brigade commander (YELLOW
HELMET) or building technician (from Hemsö)
when they arrive.

9. Meddela personer på återsamlingsplatsen att

byggnaden kan återinrymmas, endast efter
personligt besked från räddningstjänstens
räddningsledare eller drifttekniker. Kom ihåg att
också meddela de som skickats iväg.

9. Announce to persons at the assembly point when
it´s safe to re-enter the building, only after
personal notice from the Fire brigade commander
or building technician. Remember to announce to
the people that was sent away.

Återsamlingsplats

Assembly point

NB! This area will not fit everyone
evacuated from Neo. The fire wardens
will forward people to other areas. A
least one fire warden should stay in this
location to meet the fire fighters and
house technicians.
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Notes - Write down names of unaccounted people, areas not checked, and reports where fire and/or smoke has been noticed etc.

