
Overfaldsalarm, Kallemosen 20. 

Der er installeret overfaldsalarm i alle Jobcentrets lokaler. Dvs. at hvert lokale er udstyret med en 

alarmudløser og en lampe over døren, så man fra gangen kan se, hvilket lokale alarmen er udløst. 

Lampen vil ved udløsning blinke ved det pgl. lokale, og der vil lyde en sirene ned ad gangen. 

   

                    

Magen til lamperne over dørene, hænger der også nogle midt på gangen. De indikere at alarmen er 

udløst i bagved liggende lokale, som vist på kortet. 

  

   

Bag receptionen i lokale N1 hænger kontrolpanelet (herfra KP) til overfaldsalarmen. På KP kan der, 

som lampen over døren, ses hvilket lokale der har slået alarm. Her vises det i stedet med et 3 cifret 

nummer, der ved hjælp af skemaet, som hænger under KP, den giver en location på lokalet (se billedet 

nedenfor). Det er også på KP, at alarmen deaktiveres, når den har været udløst.  

Alarmen skal ved udløsning hurtigst muligt deaktiveres – For at undgå forværring af situationen samt 

undgå unødvendig opmærksomhed.   



Husk at det kun er vagten, Sebastian (7691), Børge (7108) eller en leder, som må deaktivere alarmen. 

Dette sikre, at det bliver gjort rigtig, og det først bliver gjort, når situationen er under kontrol. 

Kontrolpanelet og dens placering ses her: 

               

 

Alarmudløseren 

Som tidligere nævnt ligger der en alarmudløser (herfra AU) i alle Jobcentrets 

lokaler, hvor der opholder sig medarbejder. AU må ikke forlade lokalet, da de 

kun virker i hver deres specifikke lokale. Lokalet er angivet med en dymo (se 

billedet til højre) AU skal altid være synlig i lokalet, og hænge et synligt sted, 

så den er nem at for øje på. Man bør altid orientere sig om hvor AU befinder 

sig, i de lokaler man færdes.  

Man har pligt til at indberette evt. fejl og mangler til Sebastian og Henrik 

(7691). Hvis man flytter fra et kontor, har man pligt til at overdrage eller 

orientere de indflyttende om AU. 

Du udløser alarmen på AU, ved at trykke på den orange knap. Og AU kan 

benyttes, som et armbånd under mødet eller samtalen. 

Når alarmen går: 

Orienter dig på gangen om, hvilket lokale der er blevet udløst en alarm (Se efter blinkende orange lys i 

loftet). 

Hvis du er tæt på! - Skynd dig hen til din kollega! - bank på og åben døren - Afhjælp situationen. Tag 

det roligt, vagt og hjælp er på vej – træk dig tilbage når vagt og anden hjælp ankommer 

Er du længere væk eller observer du, at der er tilstrækkelig hjælp ved det pgl. lokale – gå til siden og 

gør plads til vagt og hjælp – undgå unødvendig opmærksomhed omkring situationen - hjælp til, at 

Jobcentret kan forsætte ”uforstyrret”. 


