HR- avdelningen

Checklista övriga krissituationer
Vid upptäckt av inbrott, skadegörelse eller liknande
 I akut läge, larma 112.
 Kontakta campus- och säkerhetschef.
 Håll dig från misstänkt gärningsman, men om det går, håll ögonkontakt tills hjälp anländer.
 Var vaksam och beredd på att vad som helst hända.
 Var uppmärksam och skriv ner vad du sett, anteckna signalement:
 Antal personer, kön och ålder, längd, hudfärg
 Hårfärg, hårlängd och frisyr
 Uppträdande, dialekt, klädsel
 Eventuellt fordon, flyktväg
 Dokumentera datum och klockslag, platsen för händelsen och vilken institution/avdelning.
Brand och utrymning
 Rädda först de som är i akut fara.
 Larma Räddningstjänsten genom brandalarmknapp eller telefon 112, om larmet ej redan gått iväg.
Meddela kortfattat:
 Var det brinner och vad som brinner
 Om det finns instängda
 Vem som ringer och ditt telefonnummer.
 Varna alla som hotas av branden eller faran.
 Försök att släcka om det bedöms som möjligt.
 Utrym via närmaste utrymningsväg (ut- eller nödutgång). Använd inte hissar.
 Bestäm vem som möter upp Räddningstjänsten.
 Stäng dörrar för att, om möjligt, begränsa branden.
 Undvik att passera rökfyllda lokaler. Där genomgång är nödvändig, gå hukad eller kryp.
 Utrymning ska ske till uppsamlingsplats, se karta.
Olycka eller katastrofsituation vid utlandsvistelse med personal eller studenter inblandade,
t ex naturkatastrof, krig, gisslandrama, kidnappning, flyg-/tåg-/bilolycka, brand, dödsfall
Ansvarig: Prefekt eller krisgrupp, se styrdokument för krisorganisationen
 Kontakta berörd prefekt/avdelningschef för att få fram uppgifter om anställds adresser i utlandet,
adresser till anhöriga och till det utländska universitetets kontaktperson. För studenter finns uppgifterna
säkrast att hämta hos US. Institutionen kan även kontakta studiekamrater utomlands.
 Vid behov kan någon från Högskolan resa till olycksplatsen.
 Ring SOS Köpenhamn för information om hemtransport och dylikt.
Olycka som drabbar utländska studenter/lärare vid Högskolan
Ansvarig: Prefekt eller krisgrupp, se styrdokument för krisorganisationen
 Utse, vid behov, kontaktperson (fadder, vän, kollega etc) som kan vara närvarande för känslomässigt stöd
och för tolkning om språkproblem uppstår.
 Kontakta anhöriga via telefon efter samråd med drabbad person (om detta är möjligt).
 Informera, i samråd med anhöriga, arbets- och studiekamrater vid utländsk skola.
Glöm inte, att vid behov, kontakta skyddsombud!
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