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BRANDINFORMATION - INTEGRATIONSCENTRUM

Presentatör
Presentationsanteckningar
BRANDINFORMATION. Idag ska du få lära dig om hur du skyddar dig mot brand i ditt hem.



BRANDVARNARE

Presentatör
Presentationsanteckningar
BRANDVARNARE



BRANDVARNAREN SKA SITTA I TAKET

Presentatör
Presentationsanteckningar
BRANDVARNAREN SKA SITTA I TAKETEn brandvarnare talar om för dig att det brinner, för att du inte ska skadas av den giftiga röken och den varma branden. När det brinner så stiger den varma röken uppåt. Brandvarnaren börjar pipa när det kommer rök på den. Det är bra att ha en brandvarnare på varje våningsplan och i varje rum, där någon kan sova. Den som äger huset har ansvar för att det finns en brandvarnare. 



TRYCK PÅ KNAPPEN FÖR ATT TESTA ATT BRANDVARNAREN FUNGERAR

Presentatör
Presentationsanteckningar
TRYCK PÅ KNAPPEN FÖR ATT TESTA ATT BRANDVARNAREN FUNGERAR. (Ljud: larmsignal från en brandvarnare)När du trycker på knappen ska brandvarnaren börja pipa. Testa brandvarnaren varje månad.Du som bor i bostaden har ansvar för att brandvarnaren fungerar. 



BYT BATTERI OM BRANDVARNAREN INTE PIPER

Presentatör
Presentationsanteckningar
BYT BATTERI OM BRANDVARNAREN INTE PIPER. Om brandvarnaren inte fungerar måste du byta batteri. Det är bra att du byter batteri en gång varje år. 



BRANDSLÄCKARE
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Presentationsanteckningar
BRANDSLÄCKARE



1. 2. 3.

Så här använder du en brandsläckare
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Presentationsanteckningar
SÅ HÄR ANVÄNDER DU EN BRANDSLÄCKARE1. Dra ut säkringen.2. Sikta med slangen mot botten på branden.3. Tryck ner handtaget och spruta på branden.En brandsläckare kan du använda för att släcka en brand i ditt hem. Det finns olika storlekar och olika innehåll. Det är bra att du köper en brandsläckare, för att kunna släcka branden om det börjar brinna. Den bästa brandsläckaren att ha hemma är en brandsläckare med pulver, som väger 6 kilo.
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Presentationsanteckningar
(Film: brandsläckare med pulver)Så här kan det se ut när du använder en brandsläckare med pulver



1.

DRA UT SÄKRINGEN
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1. DRA UT SÄKRINGEN



2.

SIKTA MED SLANGEN MOT BOTTEN PÅ BRANDEN
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2. SIKTA MED SLANGEN MOT BOTTEN PÅ BRANDEN



3.

TRYCK NER HANDTAGET OCH SPRUTA PÅ BRANDEN
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3. TRYCK NER HANDTAGET OCH SPRUTA PÅ BRANDEN



BRANDFILT
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BRANDFILT



NÄR DET BRINNER I EN KASTRULL…

Presentatör
Presentationsanteckningar
NÄR DET BRINNER I EN KASTRULL… …ska du lägga på ett lock eller en brandfilt för att kväva branden. Använd aldrig vatten när det brinner på spisen. Vatten får branden att spridas.En brandfilt kan du använda för att släcka en liten brand i ditt hem. Var försiktig så att du inte bränner dig. Det är bra att du köper en brandfilt, för att kunna släcka branden om det börjar brinna. Det finns brandfiltar i olika storlekar, men det är bra att ha en stor brandfilt som är 120 x 180 cm.



NÄR DET BRINNER I NÅGONS KLÄDER…

Presentatör
Presentationsanteckningar
NÄR DET BRINNER I NÅGONS KLÄDER… …ska du försöka lägga ner personen på marken. Kväv branden med en brandfilt eller något liknande. Börja släcka vid huvudet och fortsätt neråt, mot benen.
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(Film: brandfilt)Så här kan det se ut när du använder en brandfilt



GÖR RÄTT NÄR DET BRINNER
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GÖR RÄTT NÄR DET BRINNER
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RÄDDA, VARNA, LARMA, SLÄCK. När det brinner är det bra att tänka på orden ”Rädda”, ”Varna”, ”Larma”, ”Släck”. Om ni är flera personer så kan ni hjälpa varandra.
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RÄDDA och VARNA andra som kan vara i fara.”Rädda” betyder att du hjälper en annan människa som kan skadas av den giftiga röken eller den varma branden. Var försiktig så att du inte skadar dig när du försöker ”Rädda” någon.”Varna” betyder att du säger till en annan människa att det brinner. 
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LARMA genom att ringa 112. Svara på frågorna och berätta vad som har hänt, om någon är skadad, var hjälpen behövs och vem du är som ringer.”Larma” betyder att du ringer 112 från din telefon och berättar att det brinner. Då kommer brandmännen från Räddningstjänsten och hjälper den som är i fara och släcker branden. 
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SLÄCK branden om du tror att du klarar det.”Släck” betyder att göra så att det slutar brinna. Du kan släcka branden med din brandsläckare eller med din brandfilt. Du kan också släcka branden med vatten, men kom ihåg: Aldrig vatten om det brinner på spisen. Var försiktig så att du inte skadar dig när du försöker släcka branden.
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NÄR DET BRINNER I ELEKTRISKA APPARATER…
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NÄR DET BRINNER I ELEKTRISKA APPARATER… ..ska du först dra ur kontakten. Kväv sedan branden med en brandfilt eller släck med vatten. Med en brandsläckare med pulver i, kan du släcka direkt utan att dra ur kontakten.



STÄNG DÖRREN – RÖKEN DÖDAR
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STÄNG DÖRREN – RÖKEN DÖDAR



1. 2. 3.

Gör så här om det är rök i ditt hem

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gör så här om det är rök i ditt hem1. Om du inte kan släcka branden ska du ta dig ut. Kryp under röken.2. Stäng dörren till branden. Röken är giftig att andas in.3. Ring 112 och larma om branden. Möt brandbilen och visa var det brinner.
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Det är brand och rök i ditt hem. Kommer du ihåg vad du ska göra?



KRYP UNDER RÖKEN

1.
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1. KRYP UNDER RÖKEN. Värmen och den giftiga röken stiget upp mot taket. 



2.

STÄNG DÖRREN

Presentatör
Presentationsanteckningar
2. STÄNG DÖRREN. Det är väldigt farligt att andas in röken. Den stängda dörren gör så att den giftiga röken stannar kvar i lägenheten där du bor och inte kommer ut i trapphuset. Om den giftiga röken kommer ut i trapphuset så kan den skada dina grannar. 



3.

LARMA GENOM ATT RINGA 112
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3. LARMA GENOM ATT RINGA 112. När du har gått ut från din lägenhet och stängt din dörr, så måste du ”Larma”. Ring 112 från din telefon och säg att det brinner och att du har gått ut från din lägenhet. Vänta på brandbilen och visa brandmännen var det brinner.



1. 2. 3.

Gör så här om det är rök i trapphuset
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Gör så här om det är rök i trapphuset1. Om det brinner hos någon annan och det är rök i trapphuset ska du stanna kvar i din lägenhet. Gå aldrig ut i ett trapphus fyllt med rök.2. Håll dörren stängd. Ring 112 och larma om branden. Berätta att du är kvar i din lägenhet.3. Räddningstjänsten hjälper dig om du behöver komma ut. Håll dörrar och fönster stängda, så att röken inte kommer in.
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Det brinner hos din granne och rök i trapphuset. Kommer du ihåg vad du ska göra?



1.

STANNA KVAR I DIN LÄGENHET OCH STÄNG DÖRREN
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1. STANNA KVAR I DIN LÄGENHET OCH STÄNG DÖRREN. Det ska du göra om det brinner hos din granne och du ser att det är giftig rök i trapphuset. Det är väldigt farligt att andas in röken. 



2.

LARMA GENOM ATT RINGA 112
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2. LARMA GENOM ATT RINGA 112. Ring 112 från din telefon och säg att det brinner och att du är kvar i din lägenhet. Den stängda dörren gör så att den giftiga röken stannar kvar i trapphuset och inte kommer in i lägenheten där du bor.



3.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN HJÄLPER DIG OM DU ÄR I FARA
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3. RÄDDNINGSTJÄNSTEN HJÄLPER DIG OM DU ÄR I FARA. Brandmännen från Räddningstjänsten kommer och släcker branden och tar bort den giftiga röken. Håll dörrar och fönster stängda, så att röken inte kommer in i din lägenhet. 



MINSKA RISKEN FÖR BRAND
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MINSKA RISKEN FÖR BRAND



STANNA KVAR I KÖKET NÄR DU LAGAR MAT
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STANNA KVAR I KÖKET NÄR DU LAGAR MATOm det börjar brinna på spisen så ska du lägga locket på kastrullen eller använda brandfilten. Om det brinner mycket kan du använda brandsläckaren. Häll aldrig vatten på brinnande olja. Lägg inte någonting som kan brinna på spisen. Köp gärna en spisvakt. Det är en apparat som automatiskt stänger av spisen om det börjar brinna.



BRAND I MATOLJA
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På spisen brinner det i en kastrull med matolja. Använd locket för att kväva elden.
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(Film: lock på brinnande olja)Locket tar bort syret och kväver branden. Låt kastrullen stå och svalna. Glöm inte att stänga av spisen.



BRAND I MATOLJA
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Använd aldrig vatten på brinnande olja.
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(Film: vatten på brinnande olja)



STÄLL INTE SAKER I TRAPPHUSET
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STÄLL INTE SAKER I TRAPPHUSETI trapphuset får det inte finnas saker som kan brinna eller saker som kan vara ett hinder. Saker som inte får vara i trapphuset är till exempel sopor, skor, lådor, dörrmattor, barnvagnar och möbler. Dörrar till källare och vind ska vara stängda och låsta.



KONTAKTEN OCH SLADDEN PÅ DIN ELEKTRISKA APPARAT SKA VARA HEL
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KONTAKTEN OCH SLADDEN PÅ DIN ELEKTRISKA APPARAT SKA VARA HEL. Byt ut dina elektriska saker om de är trasiga. Titta så att det står CE någonstans på din elektriska maskin eller apparat. Det betyder att den är testad och godkänd för de krav som finns i Europa. Tvättmaskinen, torktumlaren och diskmaskinen ska bara användas när du är hemma och när du är vaken.



HA INTE KLÄDER FÖR NÄRA ELEKTRISKA ELEMENT
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HA INTE KLÄDER FÖR NÄRA ELEKTRISKA ELEMENT. Elektriska element kan bli väldigt varma. Saker som kan brinna får inte stå för nära elementet. 



LADDA INTE DIN TELEFON ELLER DATOR I SÄNGEN
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LADDA INTE DIN TELEFON ELLER DATOR I SÄNGEN. Ladda batteriet på din mobiltelefon eller din bärbara dator när du är hemma och när du är vaken. Dra ur kontakten ur vägguttaget när du har laddat färdigt. Om du har en bärbar dator så ska den alltid stå på ett hårt bord eller på det hårda golvet. Om du har den i den mjuka sängen eller i den mjuka soffan så kan den bli för varm och då kan det börja brinna. 



RÖK INTE I SÄNGEN ELLER DÄR DU KAN SOMNA
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RÖK INTE I SÄNGEN ELLER DÄR DU KAN SOMNARökning är den största orsaken till att människor dör i bränder. Häll vatten i askkoppen innan du tömmer den. Se till att barn inte får tag på tändstickor eller tändare



SLÄCK LJUSEN NÄR DU GÅR UT UR ETT RUM
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SLÄCK LJUSEN NÄR DU GÅR UT UR ETT RUM. Gå aldrig ifrån stearinljus som brinner. Ställ inte tända ljus nära sådant som kan börja brinna.



LÄGG ASKA OCH KOL I EN METALLBURK MED LOCK
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LÄGG ASKA OCH KOL I EN METALLBURK MED LOCK. Släng aldrig varm aska i soppåsen.



Illustratör: Martin Ek (Källa: MSB.se)
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