Brandvæsenet
har slukket en
brand i dit
nabolag

Tag brandbrillerne på i dit hjem

Brandforebyggende hjemmebesøg
Røgalarmer
redder liv
De fleste brande, hvor personer
kommer alvorligt til skade, sker
i hjem uden røgalarmer.
Sådan skal røgalarmen sidde
• I loftet, helst midt i rummet
• Mindst 50 cm fra væggene
• Så den kan høres fra alle soverum
• Ikke tæt på badeværelset og
køkkenet – damp og stegeos kan
give fejlalarmer
Husk jævnligt at tjekke, om din
røgalarm virker – mindst én gang
om året, f.eks. den 1. december på
fælles nordisk røgalarmdag.

På et brandforebyggende
hjemmebesøg vil en medarbejder fra brandvæsenet
komme på besøg og tjekke
brandsikkerheden i din bolig.
Under besøget vil du få råd
og vejledning om, hvordan
du kan forebygge brand i
dit hjem, og hvordan du
skal forholde dig i tilfælde
af brand.

6 nemme måder at forebygge brand
og skabe tryghed i hjemmet

Har du eller én, du
kender, brug for et
brandforebyggende
hjemmebesøg?
Du er velkommen til at
kontakte brandvæsenet
og høre om muligheden
for et brandforebyggende
hjemmebesøg. Du kan
finde kontaktoplysninger
på dit lokale brandvæsen
bag på kuverten.

Sluk stearinlysene, hvis der ikke
er voksne til at holde øje med
dem. Den, der tænder, slukker.

Ryg aldrig i sengen, eller hvis du
er træt. Hæld vand i askebægeret,
inden du tømmer det.

Bliv i køkkenet, når du laver mad
på komfuret, og sørg for at holde
komfur, ovn og emhætte fri for fedt.
Stil aldrig brandbare ting fra dig
på komfuret.

Hold trappen og gangen fri for
ting, så I kan komme ud.

Tal med familien om, hvordan
I kommer sikkert ud, hvis det
brænder – lav en flugtplan.

Anskaf en brandslukker og placér
den gerne ved hoveddøren. Hvis
branden er lille, kan du forsøge at
slukke den selv.

Besøget tager cirka
20 minutter.

Læs mere om brandforebyggende hjemmebesøg på
brandsikkerbolig.dk

brandsikkerbolig.dk

