Beredskabsplan

Ridehal 2
Ridehal 1

Cafeteria/Rytterstue

Lade

Udendørs
Ridebane
Stald
Stald

Løsdrift

Adresse: Skovsbovej 262, 5700 Svendborg
Telefonnumre:
Ved akutte ulykker
Politi
Ejer – Allan Kirk
TFR – Formand Vivi Dreyer Rindebæk
Næstformand Ann-Katrine Bukkehave
Kasserer Jan Staldgaard
Sekretær Jette Staldgaard
Bestyr. Medlem Birgit Lauridsen

112
114
4219 2728
4158 8061
2252 9121
2090 9740
2871 6044
2210 1039

Beredskabsplan ved ulykker
1. Stands ulykken og undgå selv at komme til skade
2. Giv livreddende førstehjælp hvis du kan – benyt evt. førstehjælpskassen (findes i cafeteriet/skab i Ridehal 2)
3. Afskærm tilskadekomne, så tilstanden ikke forværres
4. Hvis en hest er involveret, fjern da hesten fra ulykkesstedet. Hvis traktor eller andre maskiner er involveret, sluk da disse
5. Bliv ved tilskadekomne og tilse de involveredes tilstand
6. Hvis en rytter er faldet af en hest, og har smerter i ryg/nakke eller følelsesløshed i ben, flyt da IKKE på vedkommende, men tilkald
ambulance
7. Ring ALARM 112 ved mindste tvivl
8. Beskriv ulykken. Beskriv tilskadekomnes tilstand. Oplys adresse Skovsbovej 262, 5700 Svendborg
9. Tilkald hjælp fra tilstedeværende i stalden eller ring til bestyrelsen
10. Når ambulancen er på vej, placér da en person på cykelstien ved stalden for at vise ambulancen vej til tilskadekomne
Beredskabsplan ved brand
1. Uanset brandens omfang ring ALARM 112
2. Tilkald hjælp fra tilstedeværende i stalden eller ring til bestyrelsen
3. Bekæmp branden med det udstyr der står til rådighed (pulverslukker i stalde og cafeteria, brandtæppe i cafeteria)
4. Børn/unge må IKKE deltage i brandslukningen og evakueres til den udendørs ridebane.
5. Heste evakueres til ridehuse eller folde, alt efter hvor branden er opstået (vurderes af den voksne ansvarlige)
6. Husk altid at orientere dig om hvor brandslukningsmateriel findes inden ulykken sker, således du på forhånd ved dette.
Mennesker reddes altid før dyr. Flyt biler fra gårdspladsen, så de ikke står i vejen for brandvæsenet.
7. Følg alle følger anvisninger fra brandvæsen og personale
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