BRANNINSTRUKS
FIRE INSTRUCTION
VED BRANNALARM

IF FIRE ALARM SOUNDS
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Påse at alle blir varslet.
Lukk alle dører og vinduer.
Gå deretter raskt ut av bygningen.
Bruk ikke heis.
Møt opp på møteplass som er:
Utenfor hovedinngang Blokk D

Make sure everyone is notified.
Close all doors and windows.
Then exit the building quickly.
Do not use a lift.
Meet up at meeting point that is:
Outside main entrance Block D

NÅR DET BRENNER

IN CASE OF FIRE

VARSLE

WARN

x Trykk inn knappen i den manuelle
melderen.
x Meld fra til personer som er i umiddelbar
fare.
x Meld fra til brannvesenet på tlf. 110.
x Korrekt adresse er: Damsgårdsveien 33.
REDDE
x Sørg for at alle kommer ut.
x Eventuelt hjelp brannvesenet med
evakueringen.
SLUKKE
x Prøv å slokke med husbrannslange eller
håndslukkeapparat.
x Eller å kvele brannen med et teppe eller
lignende.

x Press the button in the manual alarm.
x Notify people who are in immediate
danger.
x Contact the fire department on phone
110.
x Correct address: Damsgårdsveien 33.
SAVE
x Make sure everybody evacuates.
x If necessary, help the fire department
with evacuation.
EXTINGUISHING
x Try to extinguish with house faucet or
hand extinguisher.
x Or choke the fire with a blanket or similar.

Rekkefølgen av punktene ovenfor må du
avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen.
Du må likevel alltid sørge for å tilkalle hjelp.

The order of the above points must be
determined by the actual situation.
Nevertheless, always call for help.

Hold deg alltid orientert om:
x Branninstruksen
x Rømningsveiene fra din leilighet/etasje.
x Plassering og bruk av slokkeutstyr.
x Oppmøtested ved evakuering.

Always stay informed about:
x Fire instructions
x Escape routes from your apartment
x Location of extinguishing equipment.
x Evacuation site.

