BRANDRUTINER Halmstad Arena
Arrangör i ishallarna
Du som är arrangör har i uppgift att:
Inför ditt arrangemang utse en säkerhetsansvarig som ansvarar för följande;
1. Säkerhetsgenomgång med ansvarig på Halmstad Arena
2. Tillse att utrymningsvägar är fria - inget brännbart material får finnas i dessa
vägar.
3. Vara uppmärksam på var brandsläckare och brandskåp är placerade.
4. Veta var defribrillatorn är placerad
4. Ta inte in fler personer än vad lokalen är avsedda för.
5. Notera var närmsta uppsamlingsplats är och hur du tar dig dit.
6. Se till att din servicepersonal vet vilka brandrutiner och regler som gäller.
7. Se till så att följande brandinformation till gästande lag kommer ut;
- Utrymningsvägar
- Uppsamlingsplats
- Ansvarig ledare ska vid behov rapportera till Säkerhetsansvarig och ev Brand
el annan myndighet att samtliga medlemmar är på plats.

Under genomförandet ansvarar säkerhetsansvarig och funktionärer för följande;
1. Säkerhetsansvarig kontrollerar logistikgången under hela arrangemanget och
håller kontakt med ansvarig planerare på Halmstad Arena via
kommunikationsradio.
2. 1 servicevärd cirkulerar och kontrollerar så att dörrar inte öppnats och
objudna gäster tagit sig.
3. 1 servicevärd ronderar i ungdomskorridoren
4. 1 servicevärd ronderar vid behov I fotbollskorridoren
5. 3 servicevärd/ar ronderar i publikgångarna samt kontrollerar toaletterna
6. 1 servicevärd i gång vid senioromklädning
7. Vid utrymning, 2 servicevärdar agerar vid publikgångarna samt 1 servicevärd
ronderar.
9. Inne i lokalen skall det finnas funktionärer vid varje utrymningsdörr - ej
sittande på läktaren.
Samtliga funktioner med utrymningsfunktion skall ha avvikande kläder för att
tydligt uppmärksammas.
Det är inte tillåtet som servicevärd att lämna sitt ansvarsområde för att titta på
evenemanget.
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VID BRAND - Säkerhetsansvarig
* Bege dig till Arenareceptionen och invänta besked från ansvarig på Halmstad
Arena. (tel. 15 27 55 eller använd kommunikationsradion)
* När arenan är utrymd, invänta servicevärdarna och räkna in dem.
* Bege er i samlad trupp till uppsamlingsplats.
* Lämna inte uppsamlingsplatsen förrän du har fått klartecken från ansvarig på
Halmstad Arena.
OBS! Använd inte hissen!

VID BRAND - Servicevärd
* Öppna nödutgångar/räddningsvägar
* Flöda ut publiken - agera lugnt, tydligt och med pondus
* När alla är ute - bege dig till Arenareceptionen och invänta Säkerhetsansvarig
* Ta dig till uppsamlingsplats och lämna inte förrän du har fått klartecken från
Säkerhetsansvarig.

OBS! Använd inte hissen!
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