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PROCEDURE FOR STUDERENDE / 
VOLDELIGE HÆNDELSER OG TRUSLER 

INSTRUKS VED HÆNDELSEN 

• Gå ud af situationen – få hjælp fra andre

• Gå straks til din underviser eller en anden underviser

EFTERFØLGENDE 

• Kontakt din underviser

• Overvej om behov for debriefing

Kun rektor, direktør eller chef for KEA Kommunikation udtaler sig til pressen. 

ALVORLIGE ULYKKER OG DØDSFALD 

INSTRUKS VED HÆNDELSEN 

• Stands ulykken (der er hjertestarter på alle KEA adresser)

• Start livreddende førstehjælp

• Tilkald hjælp - ring 112

• Fortsæt med almindelig førstehjælp

EFTERFØLGENDE 

• Kontakt din underviser

• Overvej om behov for debriefing

• Uddannelseschef kontakter pårørende i de tilfælde, hvor en berørt studerende ikke selv

umiddelbart kan gøre det

Kun rektor, direktør eller chef for KEA Kommunikation udtaler sig til pressen. 

BRAND 
Kendskab til brandinstruks, som hænger på alle etager, er obligatorisk for alle studerende. 

INSTRUKS VED HÆNDELSEN 

• Aktiver brandalarm, hvis den ikke er aktiveret automatisk

• Tilkald brandvæsnet – ring 112



2 UDARBEJDET AF ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN 

BEREDSKABSPROCEDURE PÅ KEA 

STUDERENDE 

• Iværksæt redning og slukningsarbejde - hvis det er muligt og hvis der er slukningsudstyr

• Hvis flugtvejene er spærret gå til vinduerne - råb efter hjælp

• I tilfælde af kraftig røg, kravl langs gulvet til nærmeste nødudgang

• Henvend dig til ressourceperson i orange vest. Er de ikke tilstede, orienteres brandvæsenet,

når de ankommer om brandstedets beliggenhed og personer, der ikke er kommet i sikkerhed

• Gå hen til samlingssted (står på brandinstruksen i alle lokaler)

EFTERFØLGENDE 

• Kontakt din underviser

• Overvej om behov for debriefing

Kun rektor, direktør eller chef for KEA Kommunikation udtaler sig til pressen. 

CAMPUSSERVICE & VAGTTELEFON 
VAGTTELEFON: Sikringsvagten/Securitas, mobil: 7026 3650 

CAMPUSSERVICE: Dan Korsgaard: dako@kea.dk 

NB! Du kan med fordel downloade ‘hjertestart’ appen fra Trygfonden 

mailto:dako@kea.dk

