Driftsjournal for midlertidig overnatning
Hvilke lokale(r) er gennemgået: ____________________________________________________
Hvad er årsagen til at driftsjournalen er udfyldt_________________________________________
(Midlertidig overnatning før benyttelsen, efterfølgende overnatningsdøgn 1, 2…)
Kontroller før benyttelse af lokalerne
Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde, både indvendigt og udvendigt
Flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj
Flugtvejsdøre samt nødbelysningslamper og/eller skilte ved disse er synlige
Flugtvejsbelysningen lyser klart og tydeligt
Brandmateriel er tydeligt synligt, frit tilgængeligt og efterset indenfor det seneste år
Branddøres og andre selvlukkende døres lukkeanordning er fuldt funktionsduelige
Brandtekniske installationer er funktionsduelige, f.eks. internt varslingsanlæg
Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og
om brug og placering af brandslukningsmateriellet
Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted.
Inventaropstilling er i overensstemmelse med belægningsplanen for rum med flere end
50 overnattende
Der er røgalarm(er) i alle lokaler, er anvendes til overnatning
Der er røgalarm(er) i gange til lokaler der anvendes til overnatning hvor der ikke er dør direkte
til det fri fra overnatningslokalet
Alle fejl og mangler skal omgående afhjælpes

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden og driftsjournalen er på overnatningsstedet
Dato og klokkeslæt for kontrol Dato: ______________ Klokken: _____________________________
Ansvarlig for arr., Navn:___________________________ Underskrift: __________________________

Ordensregler for forebyggelse af brand ved midlertidig
overnatning
•

Udvis forsigtighed ved anvendelse af åben ild

•

Ved opladning af mobiltelefon, tablets, bærbar pc’er og lignende skal genstanden være anbragt på
en fast flade med luft omkring (bord, reol, gulv eller lignende)

•

Levende lys og dekorationer skal anbringes på et ikke brandbart og stabilt underlag og i god afstand
fra gardiner og andet brandbart materiale. Tændte lys skal altid holdes under opsyn

•

Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes og anbringes i et særligt affaldsrum eller container

•

Duge, servietter og lignende skal ved aftagning efterses for gløder fra stearinlys m.v. og skal
anbringes, så en eventuel brand i materialet ikke kan brede sig

•

Kaffemaskiner, elkedler, strygejern og lignende elektriske apparater skal altid afbrydes ved
stikkontakten efter brugen

•

Selvlukkende døre må kun stå åbne, hvis de ved brand lukker automatisk

•

Flugtvejsdøre må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller effekter i flugtveje eller på
trapper

•

Rengøringsvogne og lignende må ikke henstilles i flugtveje

•

Brandslukningsmateriel skal være frit tilgængeligt

•

Tobaksrygning må kun finde sted inden for de dertil anviste områder

•

Tobaksaffald, aske fra grill m.m. skal opsamles i ikke brandbare beholdere med låg. Beholderne må
kun benyttes til dette formål

