Rýmingaráætlun fyrir Auðarskóla grunnskólahúsnæði
Eldvarnir snerta alla – alla daga meira og minna. Heima, í vinnunni og nánast hvar sem
er.
Eldvörnum er oft skipt í tvo flokka þ.e. slökkvistarf og fyrirbyggjandi starf.
Slökkvistarfið hefur það að markmiði að bjarga því sem bjargað verður eftir slys.
Fyrirbyggjandi starfið hefur aftur á móti þann tilgang að forða slysum eða a.m.k. að
draga úr þeim eins og unnt er. Þessum markmiðum er reynt að ná með
byggingartæknilegum aðgerðum, fræðslu og æfingum. Einnig með Björgunaráætlunum
þ.m.t. rýmingaráætlunum.
Það hefur margoft komið í ljós að afar litlar líkur eru til þess að menn bregðist rétt við,
ef menn skyndilega standa frammi fyrir vanda sem skapast getur af eldsvoða, nema
menn hafi gert sér grein fyrir hættunni og hugleitt viðbrögð. Best er að gera áætlun. Til
þess að allir sem málið snertir geti unnið samstíga verður áætlunin að vera skrifleg og ef
menn vilja vera vissir um að áætlunin sé raunhæf, þarf að prófa hana. Einnig er oft
nauðsynlegt að æfa áætlanir, eða hluta þeirra, til að þær geti talist öruggar.
Afgerandi þáttur í framkvæmd rýmingar er tíminn. Því þarf að leita leiða til að hún taki
sem allra stystan tíma. Eins þarf að reyna að koma því þannig fyrir að hún geti hafist sem
allra fyrst, eftir að hættuástand skapast.
Þau atriði sem hafa þarf í huga við gerð rýmingaráætlunar eru m.a.: Fólksfjöldinn.
Hreyfigeta fólksins. Fjöldi aðstoðarfólks ef þörf er á og um er að ræða. Rýmingarleiðir.
Söfnunarstaður og Lokastaður. Tíminn til rýmingar.
Nauðsynlegt er að sem flest sjónarmið hinna ólíku hópa sem hafa með málið að gera
komi fram.

Við skulum líta á þau atriði sem meðal annars þarf að hafa í huga við gerð
rýmingaráætlunar fyrir Auðarskóla grunnskóladeild.
1. Fólksfjöldinn: Flest eru börnin 91 samtímis í skólanum. Verður ekki betur séð en það
sé vel mannað og með góðri samvinnu ætti rýming að ganga vel.
2. Hreyfigeta fólksins: Telja verður að ung börn þurfi mikla aðstoð við að bjarga sér.
Ekki endilega vegna skertrar hreyfigetu, heldur vegna vanhæfni að meta hættuna og
hvernig bregðast eigi við hættu.
3. Fjöldi aðstoðarfólks: Ekki ætti að vera nauðsynlegt að kalla til aðstoðar fólk vegna
rýmingar. Það fólk sem er á staðnum ætti í öllum tilfellum að ráða við að rýma húsið. Það
er fyrst þegar kemur að slökkvistarfi sem aðstoðar getur verið þörf.
4. Rýmingarleiðir: Rýmingarleiðir eru 2 til 3 úr hverri stofu. Söfnunarstaður er
gervigrasvöllur.

5. Tíminn til rýmingar: Tími til rýmingar er ekki mikill, vegna þess að eldur þróast hratt
ef ekkert er að gert. Húsið er vel byggt og stenst í öllum megin atriðum kröfur.
Brunaviðvörunarkerfi er í húsinu og þar af leiðandi á eldur að uppgötvast strax á
byrjunarstigi, sem gefur meira svigrúm til rýmingar.

Rýmingaráætlun Auðarskóla

Stjórnun: Mikilvægt er að alltaf sé á hreinu hver á að stjórna. Skal það vera skólastjóri
eða staðgengill hans. Mikilvægt er að stjórna þannig að ekki fari milli mála hver stjórnar.
Röð á aðgerðum:
1. Hringja: Kalla til aðstoð. Hringja í neyðarlínu í síma 112 Talið skýrt og rólega, útskýrið
vandamálið. Takið fram ef einhver hefur slasast. Tilgreinið hvaða hús er um að ræða .
2. Bjarga: Hver sá starfsmaður sem hefur yfirumsjón yfir nemendahópi ganga frá því að
herbergi sem viðkomandi er í sé lokað og farið út um brunahurð sem staðsett er í hverju
rými. Á þeim stöðum sem ekki er brunahurð (skal fara styðstu leið út um útidyr sé þess
kostur, annars að loka hurð og reyna að útiloka að reykur komist inn. Starfsmaður sem
hefur umsjón með hópnum hefur nafnakall þegar komið er á söfnunarstað. Þegar að
stofan er yfirgefin skal loka hurðum. Mikilvægt er að allir fari síðan útá gervigrasvöll og
bíði þar uns stjórnandi gefur leyfi til að yfirgefa staðinn. Ef í ljós kemur við nafnakall að
einhvern vantar er mikilvægt að þær upplýsingar berist strax stjórnanda og hann
tilkynni til Neyðarlínu og slökkviliðs.
3. Slökkva: Þegar stjórnandi sér að 1. og 2. liður á planinu eru að klárast og ef einhver er
tiltækur skal hefja slökkvistarf. Rjúfið straum af húsinu ef hægt er að komast að
rafmagnstöflunni. Slökkvitæki og brunaslöngur eru víðsvegar um húsið, hver og einn á
að kynna sér hvar slökkvibúnaður er staðsettur.
4. Slökkvilið kemur á staðinn. Yfirmaður gefur stjórnanda slökkviliðs upplýsingar um
hvort einhverjir og þá hversu margir hafi orðið eftir inni og hugsanlega staðsetningu
þeirra.
5. Láta foreldra vita. Hafa samband (eftir nafnalista) við foreldra / forráðamenn barna
til að tryggja að upplýsingar um atburðinn berist eftir réttum leiðum.
6. Sálrænn stuðningur. Skólastjóri metur hvort leita þurfi eftir aðstoð utanaðkomandi til
að veita börnum, starfsfólki og- eða foreldrum sálrænan stuðning eða áfallahjálp.

Viðvörunarkerfi

Boð frá brunaviðvörunarkerfi: Í skólanum er brunaviðvörunarkerfi. Ef boð koma frá
brunaviðvörunarkerfinu er mjög mikilvægt að bregðast alltaf við og athuga hvað veldur
boðunum. Hugsið aldrei að einhver annar eigi að kanna málið, gangið alltaf strax úr
skugga um að það hafi verið gert. Gæti verið hlutverk stjórnenda.
Athugið! Brunaviðvörunarkerfið er tengt vaktstöð sem strax hefur samband við
umsjónarmann kerfis (skólastjóri).
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