Bilag 8: Sikkerhedsregler

Sikkerhedsregler
for brandkadetter under
uddannelse
Anførte sikkerhedsregler gælder for uddannelser under
Brandkadetter i Danmark.
Version 2.0 - juli 2016

Bilag 8: Sikkerhedsregler

Sikkerhedsreglerne er under løbende udvikling.
De sikkerhedsregler, der gælder under Brandkadetter I Danmark, er baseret på en række vejledninger og
regler, der anvendes i Redningsberedskabet i Danmark. Dog vil der kunne forekomme tilpasninger i forhold
til uddannelses- og funktionsbeskrivelser.
Sikkerhedsreglerne er at betragte som minimumsregler, der til enhver tid skal opfyldes. Det står det enkelte
redningsberedskab frit for, om de anførte regler skal skærpes lokalt.
Det er til enhver tid den stedlige beredskabsdirektørs, eller dennes stedfortræders ansvar at overholde de til
enhver tid angivne sikkerhedsregler.

Sikkerhedsmottoet for Brandkadetter I Danmark er:
“Brandkadetter må ikke kunne komme til skade”
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Emne

Sikkerhedsregler

Løft

•
•
•
•

Arbejde i højden og brug af stiger

• Ved risiko for fald skal der anvendes faldsikringsudstyr.

Beklædning

• Brandkadetter skal under praktisk arbejde og øvelser altid bære fornøden beskyttelse herunder hjelm, handsker, værnfodtøj og indsatsdragt.

Røgdykkerarbejde

• Brandkadetter må ikke selvstændigt anvende trykluftapparater uden direkte opsyn af instruktør.
• Brandkadetter må ikke anvende trykluftapparater uden tro og love erklæring fra forældre, der godtgør at brandkadetten ikke lider af sygdomme, der vil kunne påvirke
sikkerheden under arbejde med trykluftapparat.
• Hvor det er muligt at reducere vægten af trykluftapparat, skal dette gøres fx med kompositflasker.
• Brandkadettens beklædning skal til enhver tid tilpasses det arbejde, der skal udføres.

Værktøj

• Brandkadetter må ikke anvende motor, trykluft eller eldrevet værktøj, herunder skærende, borende og slibende maskiner uden direkte opsyn af instruktør.
• Brandkadetter skal altid anvende det for arbejdet fornødne beskyttelsesudstyr, herunder sikkerhedsbriller, handsker, støvmaske, høreværn og
skærefast tøj.

Arbejde omkring ild

• Brandkadetter skal til enhver tid anvende godkendt indsatsdragt, hjelm, handsker, støvler og brandhætte i situationer, hvor der anvendes ild i forbindelse med
øvelser.

Øvelsesområder

• Instruktøren skal før undervisningens start foretage konkret sikkerhedsvurdering af alle områder, hvor der foregår praktisk undervisning herunder også
godkendte øvelsesområder.
• Et øvelsesområde må ikke indeholde luftarter, der er skadelige, eller luftarter der på anden måde frembringer gener, fremstår
sygdomsfremkaldende, eller fremstår iltfattig i en grad der kræves åndedrætsværn.

Hjerte-Lunge Redning

• Der skal anvendes beskyttelse af knæ ved udførelse af Hjerte-Lunge Redning.
• Der skal anvendes rengøring af genoplivningsdukker, der modvirker utilsigtet overførsel af sygdomsfremkaldende bakterier,
virus eller parasitter.

En brandkadet må aldrig foretage løft over 12 kg.
Alle løft skal være ergonomiske.
Alle løft skal være planlagt inden løftet foretages.
Hvor det er muligt skal der anvendes hjælpemidler.

