Informasjon fra Heimdal 2 og Norsk Brannvern – Oppsamling
I forbindelse med at boligselskapet har en avtale med Norsk Brannvern, vil det i
år bli en modifisert kontroll som følge av Corona situasjonen (Covid 19)

Det er særdeles viktig at alle beboere som ikke gjorde dette
sist setter sine brannslukkere og en lapp med antallet
batterier man trenger i røykvarslerne sine utenfor døren
(dette gjelder kun frittstående varslere, ikke varslere som er
tilknyttet alarmsentral):
Onsdag 10 juni kl. 0800.
Norsk Brannvern vil kontrollere brannslukkere hos de som har dette iht.
NS3910. De vil også legge igjen 9 Volts batterier (kun dette) som dere selv må
bytte i røykvarslerne i år. Dette må man gjøre samme dag som man mottar
batteriene. Norsk brannvern vil komme mellom kl 0800-1900 engang. Har man
problemer med å bytte batterier selv, så må naboer eller foresatte bistå. Send
eventuelt fortrinnsvis en SMS eller e-post til Norsk Brannvern.
Norsk Brannvern vil i tillegg foreta en kontroll av brannsikkerheten i
fellesarealene. Norsk brannvern vil legge igjen et skriv om brannforebygging til
hver enkelt beboer. LES DETTE SKRIVET NØYE!
Straks skrivet og batteriene er lagt utenfor din dør kan du ta inn dette igjen.
Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for
alle beboere. Dette er særskilt viktig i disse dager.
Ved spørsmål, vennligst kontakt styret, eventuelt Norsk Brannvern på
post@norskbrannvern.no eller SMS 91 91 92 02 /(32 27 35 28 kl. 12:00- 14:00,
man-tors)
Norsk Brannvern har høye sikkerhetsrutiner i forhold til Corona situasjonen. Norsk Brannvern
vil holde seg minimum 1,5 meter unna andre mennesker og benytte sikkerhetsutstyr, inkludert
antibac. De vil ikke gå inn i boenhetene (unntatt i særskilte etterspurte tilfeller), men kun
bevege seg i fellesareal. Husk å vaske hender nøye i disse dager og holde dere på god avstand
fra andre mennesker. Vask gjerne hendene før og etter at dere setter ut / henter inn utstyret.

