Vedlegg til beredskapsplan for 4H Norge.

Varslingsplan
for 4H-gård Norge
Beredskapsleder
Rådgiver for 4H-gård Norge er beredskapsleder for 4H-gård Norge, og er den som skal
lede håndteringen av uønskede hendelser og kriser i 4H-gård Norge og på arrangement i
regi av 4H-gård Norge.

Varsling
•
•
•
•

Varslingsplanen definerer hvem som skal varsles. Dersom det er problemer med å
få tak i enkelte ringer man videre på listen.
Varslingen skjer pr. telefon, og må skje snarest mulig.
Varsling skjer i oppført rekkefølge, men beredskapsleder må vurdere når i
varslingsprosessen pårørende skal varsles.
Varslingens hensikt er både å informere, men også å avklare videre håndtering av
hendelsen.

Viktige telefonnummer
Hva
Ambulanse
Politi
Brann
Legevakt
Giftinformasjonen
Kommunelege

Telefon
113
112
110
116 117
22 59 13 00
Fylles inn

Annen informasjon

Adresse: Fylles inn
Navn og kommune: Fylles inn

Varsling av pårørende
•
•
•

Som hovedregel skal pårørende varsles snarest mulig, men beredskapsleder må
vurdere når i varslingsprosessen pårørende skal varsles.
Er personen over 18 år skal varsling av pårørende skje etter avtale med den det
gjelder, så lenge han/hun er i stad til det.
På arrangement med forhåndspåmelding skal pårørendelister alltid være
tilgjengelig.
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1. VARSLE BEREDSKAPSLEDER
Første på ulykkesstedet / første som blir kjent med hendelsen varsler beredskapsleder.
Hvis det er oppnevnt en stedfortreder eller sikkerhetsleder for et arrangement kan det
avtales spesifikt for arrangementet hvem av disse som skal varsles og i hvilken rekkefølge.
Hvis ingen spesifikk avtale er gjort skal beredskapsleders stedfortreder varsles først, og
stedfortreder deretter varsle beredskapsleder.
Rolle
Navn
Telefon
Rådgiver for 4H-gård Norge Åge Avedal
970 72 734
(beredskapsleder)
Oppnås ikke kontakt med rådgiver for 4H-gård Norge skal generalsekretær kontaktes:
Generalsekretær
Signe Lindbråten
932 22 335

2. VARSLE 4H NORGE
•
•

Beredskapsleder vurderer behovet for å varsle generalsekretær.
Generalsekretær vurderer behovet for videre varsling på nasjonalt nivå, og varsler
eventuelt iht. varslingsplan for 4H nasjonalt.

Rolle
Navn
Telefon
Generalsekretær
Signe Lindbråten
932 22 335
Oppnås ikke kontakt med generalsekretær skal landsstyreleder kontaktes:
Styreleder
Siri Myhre
926 13 377

