Matteuskyrkan Majornas Byggnadsförening
CHECKLISTA BRANDSKYDD: KONTROLLERA FÖRE SAMLING
Datum:
Tid:
Kontrollera före samling i kyrkosalen och caféet:
Kontrollera att alla utrymningsvägar är fria (lås upp nödutgångar som kräver nyckel)
Kontrollera att inga utgångar är blockerade (stora kyrkportens inre och yttre dörrar, dörr mot
barnkyrkans lokaler och dess utrymningsvägar, dörr mot café och ut i trapphuset).
Se till att kyrkvärdarna/ansvariga för samlingen känner till sitt ansvar i samband med evakuering
och återsamling (återsamlingsplats på andra sidan Djurgårdsgatan, intill Djurgårdsparken)
Kontrollera att handbrandsläckare finns på avsedda platser - plomberade och tryckmätare på
grönt (släckarplaceringen finns markerad på utrymningsplan för respektive våning).
Kontrollera att brandfiltar finns på plats.
Kontrollera att de ljus som är tända inte utgör fara för någon person.
Kontrollera att de ljus som är tända inte står nära eller på brännbart material.
Kontrollera under samling:
Att högst 150 personer vistas i lokalen
Kontrollera efter samling:
Kontrollera att ALLA levande ljus är släckta.
Kontrollera att alla elektriska apparater är avslagna.
Kontrollera alla dörrar som ska vara låsta är det.
Stäng brandsektionerande dörrar, dvs. dörr mellan kyrksal och café, mellan kapprum och
barnkyrka, och mellan café och trapphus (inga dörrar ska vara uppställa med kilar eller dylikt).
Lås alla ytterdörrar och aktivera larmet.

Anmärkningar:
Åtgärder:
Fyll i tillbudsrapport vid brandskyddsincident! Används för att påvisa risker och förbättra
brandskyddet.
Kontrollerat av:
Underskrift:

Matteuskyrkan Majornas Byggnadsförening
FÖRSTÅELSEAVTAL
BRANDSKYDD VID TILLFÄLLIG UTHYRNING AV LOKALER

Före samling ska kontrolleras:
Att alla utrymningsvägar är fria (lås upp nödutgångar som kräver nyckel för att öppnas).
Att inga utgångar är blockerade (stora kyrkportens inre och yttre dörrar, dörr mot barnkyrkans
lokaler och dess utrymningsvägar, dörr mot café och ut i trapphuset).
Att inga brandavskiljande dörrar (dvs. dörrar med skylt ”branddörr” eller dörrar med dörrstängare)
står uppställda med kilar eller dylikt.
Att kyrkvärdarna/ansvariga för samlingen känner till sitt ansvar i samband med evakuering och
återsamling (återsamlingsplats på andra sidan Djurgårdsgatan, intill Djurgårdsparken)
Att handbrandsläckare finns på avsedda platser - plomberade och tryckmätare på grönt
(släckarplaceringen finns markerad på utrymningsplan för respektive våning).
Att brandfiltar finns på plats.
Att de ljus som är tända inte utgör fara för någon person.
Att de ljus som är tända inte står nära eller på brännbart material.
Kontrollera under samling:
Att högst 150 personer vistas i lokalen
Efter samling ska kontrolleras:
Att ALLA levande ljus är släckta.
Att alla elektriska apparater är avslagna.
Att alla dörrar som ska vara låsta är det.
Att inga brandavskiljande dörrar (dvs. dörrar med skylt ”branddörr” eller dörrar med dörrstängare)
står uppställda med kilar eller dylikt.
Alla ytterdörrar är låsta och aktivera larmet.
Vid brandskyddsincident ska tillbudsrapport fyllas i och lämnas in, detta används för att påvisa
risker och förbättra brandskyddet.

Jag har tagit del av, och kommer att följa, brandskyddsföreskrifterna enligt ovan:
Namn:
Underskrift:
Datum:

Matteuskyrkan Majornas Byggnadsförening
TILLBUDSRAPPORT

Datum:
Plats:

Händelse:

Åtgärd:

Kontrollerat av:
Underskrift:
Telefon:

