Säkerhetsrutiner för konferensdeltagare Villagatan 5
I händelse av brand
Återsamlingsplats
Vid evakuering är återsamlingsplats vid korsningen Villagatan/Östermalmsgatan.

När det händer
Påbörja en utrymning direkt. Om möjligt aktivera utrymningslarmet via larmknapp som är placerad i
anslutning till utrymningsvägarna. Ring 112. Kontrollera att alla på ditt möte/ditt våningsplan har
uppfattat situationen. Hjälp funktionsnedsatta deltagare ut och att säkerställ att mötesdeltagare med
nedsatt hörsel får information om att brandlarmet startat.

Branddörrar
Dörrar till trapphusen ska hållas stängda och får inte stå uppställda. Lokalen är en egen brandcell och
även alla trapphus.

Handbrandsläckare
På varje plan finns utplacerade handbrandsläckare. Brandsläckaren används genom att först dra ut
sprinten på sidan av handtaget. Rikta sedan slangen mot branden och tryck in avtryckaren.
Handbrandsläckare ska endast användas om du bedömer att det inte föreligger någon risk att du kan
ta skada av branden. Om branden är för stor ska du genast utrymma lokalen.

Utrymningslarm
Huset är utrustat med centralt brandlarm i hela huset och på plan 2 och 3 finns sprinklers.

Utrymningsplaner
På varje plan finns utrymningsplaner monterade som visar var utrymningsvägar, släckutrustning och
larmknappar är placerade. Försök att ha för vana att alltid studera dessa när du är i en ny miljö, så är
du väl förberedd om något skulle inträffa.

Utrymningsvägar
På varje plan finns gröna skyltar som visar vägen till din närmaste utrymningsväg. Vissa är utförda
med inbyggd belysning medan andra är utförda med en särskild fluorescerande färg som lyser upp
om belysning slocknar.

Förebyggande brandskydd






Ser du något som du tror är en brandrisk eller på något sätt kan försvåra utrymning ska du
meddela detta till vår brandskyddsansvarig. Om det är enkelt att avhjälpa problemet ska du
göra detta omgående.
Barnvagnar förvaras utanför Ryggraden eller i förmaket vid representationsmatsalen i
Klubbvåningen.
Nödutgångar får aldrig blockeras eller skymmas. Vägen fram till nödutgången ska vara minst
lika bred som dörren.
Använd ej levande ljus.
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Rökning ska endast ske utomhus och fimpar ska kastas i askkoppar och inte på marken. Var
särskilt uppmärksam så att fimpen släcks när denna slängs i askkoppen då risk föreligger att
torra fimpar kan antändas.

Läkarförbundets brandskyddsansvarig är Johan Elfstadius 08-790 33 78

Första hjälpen och olycksfall
Om olyckan är framme finns första förband i receptionen. Hjärtstartare finns vid trappan ner till
konferensen.
Vid allvarlig olycka larma ambulans via 112 till vår adress Villagatan 5. Vid icke brådskande transport
till sjukhus ring taxi Stockholm 08-15 00 00. Vid både akut och icke akut behov av att uppsöka
sjukhus, fråga/bedöm om det är lämpligt att du följer med.

Larm
Vid bokning av konferensen under andra tider än kontorstid ska passerkort till
konferensanläggningen kvitteras ut i receptionen. Då får mötesansvarig också instruktion om hur
inpasseringslarmet fungerar.
Fastigheten är ansluten till Securitas lamcentral och väktartjänst. Om du eller någon annan i
fastigheten orsakar att inbrottslarmet löser ut ska någon av personerna nedan, som har
återkallningskoder till Securitas, kontaktas.
Kontakta personerna i följande ordning:
Lars Skemark, Trönnberg fastighetsförvaltare 073-515 57 56
Johan Elfstadius, fastighetsansvarig 072-530 99 33

Övrigt
Parfym
Sveriges läkarförbund är en parfymfri arbetsplats.

Husdjur
Lokalerna på Villagatan 5 är helt husdjursfria. Det är alltså inte tillåtet att ta in husdjur i lokalerna.

Parkering
Besökare kan få ett tillfälligt parkeringstillstånd i mån av plats. Parkeringstillstånd erfordras och kan
erhållas i receptionen.
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