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Driftsjournalen skal udfyldes forude for enhver benyttelse af forsamlingslokaler, der er
godkendt til mere end 150 personer
Indvendige flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde til terræn i det fri.
Udvendige flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde frem til gade, vej og frie åbne
arealer.
Flugtvejsdøre, -porte, -låger helt til det fri o. lign. kan passeres i flugtvejsretningen uden
brug af nøgle eller særligt værktøj.
Flugtvejsdøre og nødbelysning og/eller skilte er synlige.
Branddøre og andre selvlukkende døres lukkefunktion er i orden, herunder at dørene
lukker tætsluttende i fals og går i fastholdt indgreb.
Opslag med angivelse af det maksimale tilladte personantal er anbragt på et for publikum
synligt og let læseligt sted. Evt. angives dette på flugtvejs/ pladsfordelingsplan.
En af brandmyndigheden godkendt flugtvejs- og pladsfordelingsplan, i overensstemmelse
med lokalets aktuelle indretning, skal være ophængt synligt og iøjnefaldende ved
adgangen til lokalet.
Alle nødbelysningslamper (UD-lamper) inkl. udgangs- og henvisningslamper / skilte er
tændt.
Alle lamper, der hører til panikbelysningen, tænder ved svigt i strømforsyningen til den
normale belysning på gulv i lokalet og i flugtveje (inde som ude).
Brandslukningsmateriellet fremtræder synligt og let tilgængeligt herunder, at
håndsprøjtebatterier er vandfyldte, og vandfyldte slangevinder og øvrigt
håndslukningsmateriel er vedligeholdt og efterset iht. gældende regler (1 års interval)
Personalet er inden for det seneste år instrueret i Brand- og evakueringsinstruksen, hvor
en sådan er krævet.
Personalet er instrueret om det maksimale personantal der må gives adgang til lokalet, om
ordensreglerne og brugen og placering af brandslukningsmateriellet samt flugtveje.
Som ansvarlig for overholdelse af brandsikringsforanstaltningerne, kvitteres hermed for
ovenstående nævnte punkter er kontrolleret.
Dato og klokkeslæt: ____________________________________________
Navn: _____________________________ Underskrift ________________________________
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