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Handlingsplan vid kris och katastrof
1. Utse en huvudansvarig som organiserar och samordnar
situationen.
2. En pedagog utses att ta hand om den kris-/katastrofdrabbade
genom hela förloppet fram till ambulans, polis eller
räddningspersonal kommer.
3. Övriga pedagoger samlar och tar hand om barngruppen på
lämpligt ställe (i källaren, på Norrgården eller vid Norrgårdens
uteplats). Räkna ihop barnen så att alla är där.
4. Den huvudansvariga ringer SOS: 112
5. Den huvudansvariga håller kontakten med SOS och förmedlar
anvisningarna till pedagogen som har hand om den kris/katastrofdrabbade.
6. När ambulans, polis eller räddningstjänst kommer överlämnas
ansvaret till dem. Om det är aktuellt med ambulanstransport
följer pedagogen som tagit hand om den krisdrabbade med i
ambulansen.
7. Huvudansvarig kontaktar anhöriga.
8. Den huvudansvariga meddelar alla berörda om det inträffade.
9. Starta efterarbete (se ”Efterarbete vid kris/katastrof)
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Efterarbete Handlingsplan
Olycksfallsdagen
1. Ta hand om den som drabbats, ge stöd och ställ upp för samtal.
Se till att de drabbade får den vård som behövs och lämna ingen
ensam.
2. Sammankalla Bullerbyns krisgrupp:
Ann-Christine Govenius, Förskolechef: 0302-12332, 0703-458550
Maria Billberg, ordförande i föreningen Bullerbyns
föräldrakooperativ: 0704-255449
Karl Fimmerstad, vice ordförande:0702-596645
Annette Wahlgren, personalansvarig: 0704-929285
Sarah Smith, vice personalansvarig: 0703-160010

2. Kontakta kommunens POSUM; 0302-521000
Säkerhetsanordnare Arne Hjälte; 0302-522030, 0736-841029
Gör tillsammans med POSUM och Bullerbyns krisgrupp en
handlingsplan att följa.
3. Gör i ordning en tillbudsrapport, en dagbok om vad som har
hänt, åtgärder och tidpunkt. Rapporten ska även innehålla
summering av vad de drabbade känner och deras fysiska och
psykiska tillstånd.
4. Utnyttja företagshälsovården för genomgång av händelsen och
chockupplevelsen samt för eventuella andra åtgärder.
Vårdcentralens tel: 0302-51000
5. Utse någon från Bullerbyns krisgrupp som är medieansvarig.
6. Se till att anmälan görs till sociala myndigheter (tel växel:
521000) och/eller polisen; 522900
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7. Vid allvarliga tillbud kontakta Arbetsmiljöinspektionen; 0317437200, alternativt till Lerums förvaltning (växel;521000) vid
skada av barn.

8. Se till att alla arbetstagare på Bullerbyns föräldrakooperativ blir
informerade om det inträffade (även de som inte arbetar vid
tillfället)
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Åtgärder dag 2 och framåt
1. Samla personalgruppen och Bullerbyns krisgrupp dag två för
information och diskussion. Fyll tillsammans i tillbudsrapporten
om vad som sagts och diskuterat.
2. Ha uppföljningssamtal inom en vecka och ta reda på om det
kvarstår behov av ytterliggare hjälp och sedan ytterligare en gång
efter ca tre månader.
3. Följ noggrant upp sjukfrånvaro hos den/de drabbade
4. Gör en REHAB-utredning efter fyra veckors sjukfrånvaro.
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