INSTRUKS
VED UHELD

STANDS UHELDET
FORSØG AT STANDSE UDBREDELSEN AF UHELDET F.EKS. VED AT SLUKKE FOR PUMPER, TILSTOPPE AFLØB MM.
FREMTAG BEREDSKABSPLANEN OG FORETAG DE TILTAG DEN ANVISER, MAPPEN LIGGER I STUEHUSET

TILKALD HJÆLP PR. TLF.
VED STØRRE UHELD RING 112 OG OPLYS:
-

HVEM DER RINGER
HVAD DER SKET
HVOR DET SKET, BY OG ADRESSE

KONTAKT MILJØMYNDIGHEDERNE PÅ TLF. 70151514 (Nordjyllands Beredskab)
KONTAKT EJEREN, Poul Christensen PÅ TLF. 20216653

RED MENNESKER I FARE
VARSEL ALLE ENTEN MUNDTLIGT ELLER VED HJÆLP AF TELEFON.

BEGRÆNS UHELDET
VED BRAND -LUK DØRE OG VINDUER TIL DET BRÆNDENDE OMRÅDE, MEN LÅS IKKE
DØRENE. PÅBEGYND SLUKNING AF BRANDEN MED DE TILSTEDEVÆRENDE
SLUKNINGSREDSKABER.
VED MILJØUHELD - FORSØG OPDÆMNING FOR AT UNDGÅ, AT DIV. STOFFER LØBER
TIL DRÆNBRØND ELLER VIDRE I VANDLØB. OPDÆMNINGEN KAN EVT. FORETAGES
MED JORD, HALMBALLER OL. AFHÆNGIG AF MÆNGDEN.

VED BRANDVÆSENET/MILJØMYNDIGHEDERNES ANKOMST
UNDERRET BRANDVÆSENET/MILJØMYNDIGHEDERNE OM UHELDETS BELIGGENHED,
UHELDETS OMFANG OG EVENTUELLE PERSONER, DER IKKE ER KOMMET I SIKKERHED.
UDLEVER BEREDSKABSMAPPEN TIL BRANDVÆSENET/MILJØMYNDIGHEDERNE.
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Denne beredskabsplan er udarbejdet som en del af ejendommens miljøgodkendelse med det formål at
stoppe og begrænse evt. uheld med konsekvenser for det omgivne miljø.
Planens indhold skal være kendt af gårdens ansatte m.m. og udleveres til evt.
indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol.
Beredskabsplanen revideres/kontrolleres mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig.
Beredskabsplanen findes i kontoret i stuehus
Kopi af beredskabsplanen findes i kontor i stalden
Bagerst er der et oversigtskort over ejendommen mm. med angivelse af:
•
•
•

Udløbspunkter til vandløb / jord fra dræn
Slukningsmateriel og åndedrætsværn
Hovedtavler el og hovedhaner vand

Husk generelt:
Ved store uheld ring altid 112, ved mindre uheld ringes til miljømyndighederne. Er man i tvivl, ring 112,
der har kontakt til kommunens beredskabstjeneste og miljøvagt.
Efter brand m.m. tag kontakt med miljømyndighederne med hensyn til genopbygning af stald m.m.
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TELEFONNUMRE
Ejer, Poul Faurholt, kontaktes på telefon 22860119
Miljømyndighed kontaktes på telefon dag 99312050
Falck kontaktes på telefon 70102030 dag eller nat
Brandvæsen kontaktes på telefon 112 dag og nat
Lægevagt kontaktes på telefon 70150300 eller 113 dag eller nat
Dyrlæge SEGES kontaktes på telefon 22163350
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BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS
Ved brand der ikke kan slukkes ved egen hjælp.

Slå alarm
Tilkald brandvæsenet - RING 112 - oplys:
•
•
•
•

Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
Hvad er der sket og at det er en gårdbrand
Er der tilskadekomne - hvor mange –
Er dyrene kommet ud – art og antal der evt. er fanget

•

Kontakt ejeren Poul Faurholt på mobil 22860119.

Handlinger
•
•
•
•

Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er muligt og forsvarligt, herunder fjernelse og
evakuering af dyr, olie, trykflasker, gødning og kemikalier
Placering af slukningsmateriel er angivet på oversigtskortet.
Hvis det ikke er muligt at slukke branden - forsøg at begrænse den ved lukning af døre og vinduer.
Modtag brandvæsenet og udlever denne mappe sammen med kortmaterialet

Oplys endvidere:
•
•
•
•

Evt. tilskadekomne eller dyr der ikke er reddet i sikkerhed
Hvor det brænder
Brandens omfang
Hvor der er adgangsveje

Hjælpemidler
På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen:
•
•

Pulverslukker
Brandhaner ved østgavl af stald stald 2
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OVERLØB AF GYLLE – INSTRUKS

Slå alarm
Kontakt beredskabet – Ring 112
Oplys:
•
•
•

Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud
Om der er risiko for forurening af vandløb, eller drikkevandsboring

•

Kontakt ejeren Poul Faurholt på mobil 22860119.

Handlinger:
•
•
•

Ved lækage på gylletanken vil gyllen blive stående rundt om gylletanken. Området omkring gylletanken er fladt og der er ikke tilstrækkeligt faldt i terræn til at gyllen kan løbe væk.
Ved lækage kan der ske opdæmning ved brug af maskinel på ejendommen, som kan anvendes til
at grave jord op i en barriere i den retning der er brug for.
Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne mappe med sammen med
Kortmaterialet

Hjælpemidler:
På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen:
•

Maskinel som kan bruges til at lave barriere/vold af markjord
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KEMIKALIE- OG OLIESPILD – INSTRUKS
Ved større overløb af kemikalier og olie - RING 112
Oplys:
•
•
•

Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra
Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud
Om der er risiko for forurening af vandløb, eller drikkevandsboring

•

Kontakt ejeren Poul Faurholt på mobil 22860119.

Handlinger:
•
•
•

Området omkring ejendommen er fladt og der er ikke tilstrækkeligt faldt i terræn til at et evt.
spild kan løbe væk.
Ved spild kan der efter behov ske opdæmning ved brug af maskinel på ejendommen, som kan
anvendes til at grave jord op i en barriere i den retning der er brug for.
Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne mappe med sammen med
Kortmaterialet

Hjælpemidler:
På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen:
•

Kattegrus/savsmuld

I foderlader kan ovenstående findes.
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TRANSPORT AF HUSDYRGØDNING
Ved uheld under transport af husdyrgødning:

Slå alarm
Kontakt beredskabet – Ring 112
Oplys:
•
•
•

Navn, placering (hvor uheldet er sket) og telefonnummer der ringes fra
Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud
Om der er risiko for forurening af vandløb, eller drikkevandsboring

•

Kontakt ejeren Poul Faurholt på mobil 22860119.

Handlinger:
•
•
•

Forsøg opdæmning for at undgå, at gylle løber til vandløb, dræn eller grøfter
Medbring evt. materiel, der kan være en hjælp til opdæmning
Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne
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Kortbilag
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