
Rýmingaráætlun vegna eldsvoða

- Grunnskóli Drangsness  (uppfærð í október  2021)

Þegar neyðarhringing heyrist verða ALLIR að bregðast við eins og

um bruna sé að ræða. Á gangi Grunnskóla Drangsness eru merktar

útgönguleiðir og nafnalistar.

Börn hafa tilhneigingu til að fela sig í bruna og því þarf að leita

gaumgæfilega að þeim á öllum hugsanlegum stöðum, s.s. í skotum

og undir hlutum. Ekki má tefja björgunarstarf vegna björgunar á

hlutum eða með því að klæða nemendur í föt eða skó.
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Ábyrgð:

● Skólastjóri sér um að sýna nýjum starfsmönnum

slökkvitæki, brunaboða og útgönguleiðir.

● Skólastjóri gætir þess að allar útgönguleiðir séu alltaf færar.

● Skólastjóri ber ábyrgð á að slökkvitæki séu yfirfarin á hverju ári.

● Allir starfsmenn bera ábyrgð á að kynna sér rýmingaráætlun

skólans og taka virkan þátt á æfingum.

● Allir starfsmenn bera jafna ábyrgð á að rýma húsnæðið.

● Allir starfsmenn bera ábyrgð á að yfirgefa húsnæðið

sjálfir þegar rýma þarf. Starfsmenn hugi að sínu næsta

samstarfsfólki og láti vita ef það saknar þess.

● Kennari sem kennir hópi ber ábyrgð á honum þar til

hættuástandi er aflýst.



Skólastjóri sér um að haldin sé rýmingaræfing í október á hverju

skólaári,  þá sé rýmingaráætlun yfirfarin og kynnt.

Aðgerðir

Viðvörunarkerfið fer í gang:

Skólastjóri/staðgengill skoða stjórnstöð kerfisins, slökkva á bjöllunni og

kanna hvaðan boðin koma, fara þangað og athuga hvort um

raunverulegan eld sé að ræða. Allir fara í viðbragðsstöðu.

● Kennarar undirbúa bekki fyrir útgöngu. Nemendur raða sér í röð.

● Aðrir starfsmenn fara á sín svæði (ef þeir eru ekki þar fyrir)

● Ef um falsboð er að ræða er það tilkynnt til

Öryggismiðstöðvarinnar í síma 5335533.

● Ef um hættuástand er að ræða fara hljóðgjafar aftur í gang.

● Skólastjóri/staðgengill hefur samband við neyðarlínu í síma 112,

tilkynnt er um hættu. Nemendur og starfsmenn fara í Drang.

Viðvörunarkerfið fer aftur í gang :

Skólinn rýmdur samkvæmt áætlun. Öll svæði rýmd. Útgönguleið

könnuð, byrjað á að athuga hvort hurðin sé heit eða hvort reykur sé.

Kennari tekur nafnakall. Nemendur ganga hljóðlega út í einfaldri röð,

kennari fer síðastur með mætingalistann og lokar dyrunum, læsir ekki.

Skólastjóri eða staðgengill hans rýmir snyrtingar á neðri hæð og lokar

dyrum þar inn, læsir ekki. Ef nemendur eru á snyrtingu fylgir skólastjóri

þeim út um næstu útidyr og til sinnar bekkjardeildar. Ef nemendur eða

starfsfólk vantar fer skólastjóri/staðgengill um skólann, niður í kjallara,

upp á 2. hæð og fullvissar sig um að ekki sé fólk þar. Beðið eftir

tilkynningu frá skólastjórnendum um næstu skref.

Ef eldur kemur upp á frístundatíma þá fer frístundakennari út með

börnin í röð, með nemendalista með sér. Ef börn eða starfsólk vantar

fer skólastjóri/staðgengill fer um skólann, niður í kjallara, upp á 2. hæð

og fullvissar sig um að ekki sé fólk þar. Beðið eftir tilkynningu frá

skólastjórnendum um næstu skref.
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Nemendur fara á sinn stað á fótboltavöllinn, bekkjardeildir halda hópinn.

Þar taka kennarar manntal aftur og lyfta upp viðeigandi spjaldi,

grænu spjaldi ef allir eru mættir og rauðu spjaldi ef nemanda

vantar í hópinn.

Starfsfólk sem statt er annars staðar í skólahúsinu fer stystu leið út og

aðstoðar við að koma nemendum í raðir og að halda hurðum opnum

ef þarf. Allir aðrir aðstoða við að halda nemendum á sínum stað.

Þegar björgunaraðilar koma á staðinn gefur skólastjóri, varðstjóra

upplýsingar um stöðu mála.

Ef um eld er að ræða og tryggt þykir að hver hópur sé fullskipaður

má hann fara í Drang.

Ef eldur kemur upp þegar nemendur eru í frímínútum:

● Sá sem er á útivakt safnar nemendum saman á

fótboltavellinum, og raða nemendum eftir bekkjardeildum.

● Skólastjóri eða staðgengill fara í allar stofur og snyrtingar og

ganga úr skugga um að enginn nemandi sé inni.

● Séu nemendur inni fylgja starfsmenn þeim út um næstu

útgöngudyr/neyðarútgang og loka stofunum, læsa ekki.

● Aðrir sem eru í skólahúsnæðinu fara stystu leið út og

aðstoða þegar út er komið. Umsjónarkennarar finna sinn

hóp og eru með þeim á fótboltavellinum.


