BRANN

110

POLITI

112

AMBULANSE

113

Adresse til produksjonsanlegget:

Heiasvingen 59, 1900 Fetsund
Telefonnummer til ledelse som skal varsles:
(Det er nok å få kontakt med en av lederne)
Avdelingsleder Ståle Maldum:
Direktør Logistikk og drift Sten Nerland:
Administrerende direktør Kjell Olav Maldum:

90 09 18 96
97 59 85 58
90 96 39 99

Hendelse:
Betydelige fysiske skader på ansatte eller andre som direkte
eller indirekte skyldes arbeidet ved produksjonsanlegget
– basert på prinsippene: Sikre / Oversikt / Varsle / Tiltak

Sjekkliste:
NØDSTOPP
Verifiser informasjon
Tilkall hjelp – Varsle

1-1-3

Informer om:
● Adresse (Se forside)
● Telefonnummer
● Skadeomfang
● Møtested for ambulanse
Iverksett nødvendig førstehjelp - Redde liv og begrense skader
(livreddende førstehjelp) har 1. prioritet:
●
●

●

PUST: Sikre luftveiene, benytt evt. munn mot munn
PULS: Kontroller at hjertet slår, benytt evt.
hjertekompresjon
BLOD: Stans store blødninger med kompresser

Er du usikker på førstehjelp, spør noen rundt deg.
Det er lov å bruke hodet!
Sjekk sidemannen/din kollega !!!
Informer avdelingsleder/skiftleder og kjørekontor om
hendelsen.
Fyll ut avviksskjema for registrering av ulykken. Alle ulykker/uhell
(også nestenulykker) skal registreres uansett omfang.
Varsling til pårørende skal kun foretas av politi, legevakt
eller avdelingsleder.

ULYKKE

ALVORLIG ULYKKE

BRANN
Hendelse:

Sjekkliste:
NØDSTOPP
Oversikt/Verifiser informasjon
VARSLE: Utløse brannalarm og varsle brannvesenet
straks på tlf. 1-1-0
REDDE:

Varsle og evakuere personer som kan trues av brann

SLOKKE: Prøv å slokke brannen med slokkeutstyr dersom
dette er forsvarlig. Lukk dører og vinduer.
Ikke lås dørene!
Skiftleder avgjør om slukking skal iverksettes. Det er lov å
bruke hodet!
Sjekk sidemannen/din kollega !!!
Alle forlater bygningen straks og samler seg ved møteplass.
Heiser skal ikke benyttes ved brann/brannalarm.
Det er ikke tillatt å gå inn i bygningen før brannvesenet har
gitt tillatelse.
Ved brann har avdelingsleder (skiftleder i avdelingsleders
fravær) kommandoen og organiserer arbeidet på brannstedet.
Avdelingsleder/skiftleder møter brannmannskapet og informer om:
● Hvor det brenner
● Personer som trues av brann
● Hvor det finnes slokkevann
● Adkomstveier i bygget
● Oppbevaring av gassbeholdere, brennbare væsker eller
eksplosiver som kan trues av brannen

BRANN

Ethvert tilløp til brann ved produksjonsanlegget
– basert på prinsippene: Sikre / Oversikt / Varsle / Tiltak

INNBRUDD
Hendelse:
Innbrudd, eller forsøk på dette ved produksjonsanlegget
– basert på prinsippene: Sikre / Oversikt / Varsle / Tiltak

Sjekkliste:
Verifiser informasjon

Sperre av området for å sikre spor. Sperr av litt mere enn hva
du egentlig tror er nødvendig.
Varsle politiet

1-1-2

Tenk på følgende:
●

Ikke ødelegg fingeravtrykk, fotavtrykk eller andre spor fra
gjerningspersonen(e).

●

Dersom det er spor utendørs, dekk til disse slik at de ikke
blir ødelagt av regn, snø, dine fotavtrykk etc.

●

Sikre opplysninger fra videoovervåkning og adgangskontroll
der det er aktuelt.

●

Samle vitner og oppfordre de til og ikke å snakke sammen
om sine observasjoner før politiet har fått forklaringene.

Sjekk sidemannen/din kollega !!!
Personell som ikke deltar på sikring av spor/bygg samles på
møteplass, eventuelt tilvist møterom.
Informer avdelingsleder/skiftleder og kjørekontor om
hendelsen.

INNBRUDD

IKKE RØR NOE – IKKE GÅ INN I BYGGET FØR POLITIET
HAR GITT KLARSIGNAL.

MEDIA/PRESSE
Hendelse:
Mediehenvendelse ved produksjonsanlegget
– basert på prinsippene: Sikre / Oversikt / Varsle / Tiltak

Sjekkliste:
Verifiser informasjon
IKKE UTTAL DEG TIL PRESSEN PÅ VEGNE AV
VIRKSOMHETEN.

Identifiser journalisten. Fornavn og etternavn, medienavn og
redaksjon, kontaktinformasjon (telefon/mobil/mail).
Ta kontakt med en i ledelsen (se kontaktpersoner på forsiden
av heftet) og innhent leders vurdering om videre fremgang.
Informer avdelingsleder/skiftleder om hendelsen.

MEDIA
PRESSE

Hovedregel:
Kun administrerende direktør og markedsdirektør i foretaket uttaler seg til media.

RUS
Hendelse:
Bruk, besittelse, kjøp og salg av rusmidler i tilknytning til
arbeidet som direkte eller indirekte kan virke inn på utførelsen
av arbeidet eller virksomhetens omdømme
– basert på prinsippene: Sikre / Oversikt / Varsle / Tiltak

Sjekkliste:
Verifiser informasjon
Sikre deg selv og andre dersom fare for liv og helse (f.eks. ved
rus og kjøring av truck), vurder NØDSTOPP.
Ved mistanke om at en ansatt/kollega ruser seg, henvend deg
snarest til avdelingsleder eller tilsvarende.
Alle ansatte har et ansvar for å ivareta kolleger som har et
rusproblem. Å bry seg, er å bry seg om!
Bruk av rusmidler i tilknytning til arbeidet utgjør en sikkerhetsrisiko for ALLE.
RUS

Informer umiddelbart avdelingsleder
om hendelsen.

