Brandsäkerhet
Vad det gäller brandsäkerheten i Independent Studios fastighet. Så gäller följande;
Det finns brandsläckare vid varje dörr/port samt 1st. flyttbar på hjul i varje studio.
I Studio 55 finns det 2 st brandposter. Om du står vid ingången till studion med köket och
de allmänna utrymmena i ryggen så sitter den ena mitt på väggen till vänster och den
andra på väggen till höger, bredvid diskbänken. Det finns också en brandfilt i Studio 55 på
väggen. I Studio 33 finns det 1 st brandpost. Om du står vid ingången till studion med
köket och de allmänna utrymmena i ryggen så sitter den rakt fram på väggen efter
diskbänken.
I entrén sitter brandsläckare vid hissen. Vid entrén sitter en akutväska.
På övervåningen sitter en brandsläckare vid hissen. Utrymningsvägen är uppmärkt med
lysande utrymningsskylt.
Alla brandsläckare, brandposter och brandfiltar är uppmärkta med tydliga skyltar. Ingen
av dessa får blockeras.
Nödutgångarna är uppmärkta med lysande utrymningsskyltar, 3 st utgångar från Studio
55. 2 st utgångar från Studio 33.
Utrymningsvägen från de allmänna utrymmena är via entrén.
Alla nödutgångar i studion måste vara upplåsta då det befinner sig personer i studion. Om
en nödutgång inte är upplåst så varnar lamporna i studions tak genom att inte ge fullt
ljus.
I studion finns det nödbelysning i taket som tänds upp om lokalen blir strömlös.
Lokalen är försedd med brandlarm. Om det börjar brinna och larmet inte går igång, så
finns det en knapp vid larmdosan i entrén där man kan krossa glaset och sätta igång
larmet manuellt. Larmet är inte kopplat till räddningstjänsten. Ring alltid 112.
Uppsamlingsplatsen är utanför bilgrinden enligt markering på Utrymningstavlan vid
larmdosan till vänster om entrén. Där också delar av ovanstående information finns.
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