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Glasir vil fegin standa á odda á nógvum økjum, eisini, tá ræður um okkara 
trygd. Tað merkir, at trygdarskipan okkara og arbeiði við trygd sum heild skal 
gerast og takast í størsta álvara og vera á høgum støði. 

Vit skulu arbeiða skipað og miðvíst við trygdini á Glasi, og skúlin skal, sum 
minsta krav, liva upp til øll lógarkrav innan trygd. 

Vit raðfesta fyribyrging frammalaga við at útbúgva okkara starvsfólk væl 
innan trygd. 

Hendan tilbúgvingarætlanin er partur av trygdarskipanini á Glasi. Vónandi 
verður hon væl móttikin og kann fyribyrgja, at óhapp henda. 

Steinbjørn Hardlei, rektari 
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ELDSBRUNI

SET ÁVARING Í GONGD, UM SJÁLVVIRKANDI BRUNAÁVARINGARSKIPANIN 
IKKI ER FARIN Í GONGD

BOÐA ALARM-
SENTRALINUM FRÁ

Ring 1-1-2 og boða frá: 
• Greið frá, hvat er hent og hvar 
• Boða frá, um fólk eru løstað – og hvussu illa 
• Um talan er um lítlan eld á avmarkaðum stað, royn at sløkkja eldin við sløkkiútgerð á 

staðnum

KUNNA SLØKKILIÐIÐ
Tá sløkkiliðið kemur: 
• Gev teimum rúm at gera teirra arbeiði 
• Gev teimum boð, um tú veitst um persónar, sum eru í vandastøðu

TØM BYGNINGIN 

FAR TIL 
SAVNINGARSTAÐIÐ

Tøm bygningin: 
• Bjarga fólki úr vanda, um tað ber til 
• Forða eldinum í at spjaða seg - lat hurðar og vindeygu aftur á veg út 
• Nýt nærmastu roykfríu rýmingarleið 
• Nýt ikki lyfturnar 
• Far beina leið til savningarstaðið, sum er í Skúlanum á Fløtum 
• Um ikki slepst inn í Skúlan á Fløtum, far so inn í Skúlaheimið

VER Á 
SAVNINGARSTAÐNUM

Á savningarstaðnum: 
• Ábyrgdarpersónar eru í litaðum vesti 
• Boða frá, um tú veitst um persónar, sum ikki eru afturíaftur komnir 
• Verð á savningarstaðnum, til løgreglan gevur loyvi at fara avstað aftur. 
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RÝMINGARLEIÐIR OG BRUNAVENJING

RÝMINGARLEIÐIR: 
HVAT SKAL EG 
VITA?

TÁ RÝMT VERÐUR: 
Finn nærmasta trygga veg út.  Far beina leið yvir á savningarstaðið, sum er í 
Skúlanum á Fløtum.  
Kunna teg í góðari tíð um rýmingarleiðir á yvirlitum yvir bygningin, sum 
hanga uppi á hvørjari hædd. 
Royn tað tú kanst at fáa starvsfelagar og næmingar á tínari hædd at koma 
við út. 
Sí støðumynd av økinum, har savningarstaðið er frámerkt. Leiðari á 
savningarstaðnum er eitt av trygdarumboðunum (sum eru í litaðum vestum). 

BRUNAVENJING: 
HVAT SKAL EG 
VITA?

TÁ BRUNAVENJING ER: 
Ongin má vera eftir í bygninginum. Starvsfólk og næmingar skulu fylgja 
øllum boðum í sambandi við støðuna, so sum at fara úr bygninginum og fara 
beinleiðis til savningarstaðið. Starvsfólk og næmingar mugu ikki fara av 
savningarstaðum aftur, fyrr enn ábyrgdarpersónur (løgregla) gevur boð um 
hetta. 
Bruna- og tilbúgvingarmannagongdir skulu gjøgnumgangast hvørt ár. 
Bruna- og fyrstuhjálparskeið skulu haldast og dagførast sambært galdandi 
reglum. Ein rýmingarroynd úr bygninginum skal gerast einaferð hvørt skúlaár.
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SAVNINGARSTAÐ
SAVNINGAR-
STAÐIÐ ER 
SKÚLIN Á 
FLØTUM,  SÍ 
REYÐA SIRKUL   

Bert um ikki slepst til 
Skúlan á Fløtum, verður 
farið á Skúlaheimið,  
sí bláa sirkulin.
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STEÐGA Sløkk ventilatiónina! 
Dekka gólvristir til!

AVMARKA Lat hurðar og vindeygu aftur, men stong ikki

BJARGA Rópa fólk burtur úr vandaøkinum – ansa eftir, at tú sjálv(ur) ikki kemur tær í vanda

FLYT BURTUR Er vandi fyri fólkaskaða, fá so fólk burtur til skipaða savningarstaðið sambært tilbúgvingarætlanini

SAVNINGARSTAÐ Sí støðumynd av økinum hjá Glasi í tilbúgvingarætlanini, har savningarstað er frámerkt. Vís til merktar rýmingarleiðir

FRÁBOÐA
Ring til alarmsentralin 1-1-2 og boða frá óhappinum 
Greið frá, at eitt umhvørvisóhapp er á Glasi í sambandi við nýtslu av evninum ( navn og vandanummar, um tað ber til) 
Sig frá, um persónar hava fingið skaða ella eru í vanda

ÓHAPP Á 
STARVSSTOVU

Ein fløska brotnar, og fólk fáa vandamikil evni á seg (klæðir, húð og eygu) 
1. Um talan er um evni, sum dampa skjótt, so er at fáa fólk burtur sum skjótast úr rúminum, tendra ventilatiónina og 

skrúva hana forupp, lata vindeygu upp, um veðrið loyvir tí. GG: hurð til gongsøki skal latast aftur! Um nógv er stoytt, so 
skal tað takast upp. Smáar nøgdir kunnu fordampa av sær sjálvum. Verndarútgerð skal brúkast, tá evnið verður tikið 
upp 

2. Um talan er um evni, sum ikki fordampa skjótt, so er fáa fólk burtur av økinum. Evnini skulu turkast ella takast upp. 
Verndarútgerð skal brúkast 

3. Eru evni komin á klæðir, so er at fara úr klæðunum. Um nakað er komið á húðina eisini, so skal skolast væl og virðiliga 
við vatni - serliga skal skolast leingi, um basa er komin á húðina 

4. Eru evni komin á húð skal skolast væl og virðiliga við vatni – og serliga leingi, um basa er komin á húðina. 
5. Eru evni komin í eygu og / ella slímhindir, skal skolast væl og virðiliga við eygnaskoli ella við vatni – og serliga leingi, um 

basa er komin á húðina 
6. Í hvørjum einstakum føri skal støða takast til, um brúk er fyri læknahjálp. Mítt uppskot: Er fólkið í ørviti, ella okkurt er 

komið á eyguni, skal lækni kontaktast. Serliga er umráðandi at vita eftir, um fólk eru í ørviti. Er okkurt komið í eyguni, 
so skal farast til lækna 

7. Lærarin eigur at kenna datablaðið, hvussu ein ber seg at í mun til tey ymisku evnini. Onnur hjálp er at fáa á 
heimasíðunum: www.kemikalieberedskab.dk og www.giftlinjen.dk

ÓHAPP AV VANDA-
MIKLUM EVNUM 4

http://www.kemikalieberedskab.dk


FÓLK Í VANDA  
– ÁLVARSLIG SJÚKA ELLA SKAÐI

ÁLVARSLIG SJÚKA, 
VANLUKKA ELLA 
DEYÐSFALL

• Evakuera, um tað er neyðugt 
• Avmarka vavið av óhappinum – skapa 

trygd 
• Veit lívbjargandi fyrstuhjálp – 

hjartastartari hongur  
- við mótøkuna á 4. hædd og  
- við træið í atrium á 2. hædd 

• Ring 1-1-2 um neyðugt  
• Veit sálarligan stuðul

Leiðreglur í sambandi við álvarsliga sjúku, vanlukkur 
og deyðsfall:  

• Rektarin, ella tann, sum er í hansara stað, 
innkallar viðkomandi lyklapersónar til fundar (sí 
yvirlit aftast í tilbúgvingarætlanini). Á fundinum 
verða neyðugu uppgávur tillutaðar og uttanhysis 
hjálp tilkallað eftir tørvi, eitt nú sálarfrøðing. Øll 
starvsfólk verða støðugt kunnað um gongdina.

ARBEIÐSÓHAPP ELLA 
AÐRAR SKAKANDI 
HENDINGAR Í ARBEIÐS-
UMHVØRVINUM

Boða leiðsluni á Glasi frá, tá 
• álvarslig hending ella óhapp hava verið 
• onkur er løstaður í sambandi við arbeiði 

Boða trygdarumboðunum frá, um tú ert fyri 
nøkrum, sum mundi endað í óhappi ella 
vanlukku – eitt sokallað ‘nærum’ óhapp

Øll óhapp, eisini tey, ið einki sýnast at hava nakað 
upp á seg, skulu fráboðast trygdarumboðunum! 

Endamálið er at læra av tilburðinum og um neyðugt 
at dagføra tilbúgvingarætlanina.
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Ein fartelefon, sum vigar 206 gram og dettur av 
6. hædd 30 m niður á gólvið í atrium, rakar hon 
við einari vekt av 6,2 kilo. Fær onkur telefonina í 
høvdið, steindoyr viðkomandi.  
Tí er strangliga bannað at halda lutir uttan fyri 
glasgirðingarnar við atrium.

fall frá 
hæddum

 6,2 kilo

drepur

 206 gram

 DØMI:
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NØVN OG LEIKLUTIR:PARKERING

PBAKKIÐ BILIN INN Í 
PARKERINGSBÁSIN 

SETIÐ EINANS BILIN Í 
MARKERAÐAN 
PARKERINGSBÁS 

VIRÐIÐ PARKERINGS-
RÆTTIN HJÁ 
RØRSLUTARNAÐUM

Fyri at bøta um trygdina á parkeringsøkinum heita vit á starvsfólk, næmingar og vitjandi um 
at bakka bilin inn í parkeringsbásin. Á hendan hátt ber til at koyra frameftir, tá ið farið verður 
avstað aftur.  
Tað er einans loyvt at seta bilar í markeraðu parkeringsbásarnar. Parkeringsvørðarnir hjá 
Tórshavnar Kommunu hava umsjón við parkingsøkini og heimild at geva parkeringsbøtur.

1

2

3
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HÓTTANDI ATBURÐUR: 
Boða leiðsluni frá hóttandi og ósømiligum 
atburði móti einstaklingum ella bólkum. 
Leiðslan setur neyðug tiltøk í verk. 

HÓTTANDI TELDUPOSTUR: 
Um tú fært tú eina hóttan við telduposti, 
skalt tú alt fyri eitt: 

- Boða leiðara tínum frá 

- Avtala við leiðara tín, hvussu tit  
handfara málið, og um málið skal  
meldast til løgregluna 

- Boða trygdarumboðnum frá 

ÁLOP, HÓTTANIR 
OG HARÐSKAPUR

HARÐSKAPUR:  
Legg teg ikki út í eina hóttandi støðu 
einsamallur. Bíða heldur eftir hjálp. 

SKÚLASKJÓTING: 
Avbyrging frá støðuni: 

Um ein ella fleiri persónar trongja seg inn á 
skúlans øki fyri at skjóta ella hótta við 
skotvápnum, skulu øll royna at vera rólig, 
bæði í rørslum, atburði, tosingar- og 
tónalagi. 

Nógv glas er í bygninginum. Tí er best at 
royna at sleppa sær í eitt trapputorn sum 
skjótast og soleiðis sleppa sør burtur.  
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Upplivir tú kynsligan ágang, er tað 
umráðandi, at tú boðar 
Næmingatænastuni ella leiðslu skúlans 
frá, uttan mun til, um tú kennir   
gerningsmannin ella ei, og eisini um tú 
ivast í, um talan er um eitt brotsverk. 

UM TÚ KENNIR TEG Í 
BRÁÐFEINGIS VANDA,  
RING 1-1-2 

Neyðtøka og annar kynsligur 
ágangur skulu fráboðast 
løgregluni.

NEYÐTØKA 
ELLA 
ANNAR 
KYNSLIGUR 
ÁGANGUR
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KREPPUHJÁLP (1/4)

Hesin partur av tilbúgvingarætlanini fyri Glasir er vegleiðing um, hvussu vit handfara 
tað, at næmingar ella starvsfólk koma í kreppu ella sorg. Tað er trupult at nærkast tí 
syrgjandi, og ofta gerst hesin einsamallur, tí tøgn valdar uttan um hann. Vit eru øll 
medmenniskju, og ætlanin er tann, at vit ongantíð eiga at gera støðuna verri, enn hon 
longu er. 
Reglugerðir og ætlanir eru ikki avgerandi, men at vit sum vaksin fólk eru ella gerast 
tilvitað um, hvat vit siga, gera og ikki gera í ávísari støðu. Av størsta týdningi er tó, at 
vit øll kenna felags ábyrgd og ongantíð kenna okkum einsamøll, tá sorgin rakar. Hetta 
er eitt amboð, ið til ber at taka fram í ávísari støðu. Rektarin hevur høvuðsábyrgdina av, 
at tiltøk verða sett í verk. Er rektarin av onkrari orsøk ikki til staðar, hevur 
tilbúgvingarbólkurin ella leiðslan ábyrgdina.
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KREPPUHJÁLP (2/4)

NÆMINGUR ER LEINGI BURTURI VEGNA SJÚKU O.L. 
- Útbúgvingarstjórin hevur ábyrgdina av, at tosað verður við 

heimið. 

- Útbúgvingarstjórin kunnar starvsfólk, næmingar og 
lestrarvegleiðingina. 

- Kjarnutoymið skipar fyri fundi við hinar lærararnar, og skipað 
verður HVØR? fyri tiltøkum. 

NÆMINGUR DOYR EFTIR DRÚGVA SJÚKU 
- Leiðslan kunnar starvsfólk og flokkin. 

- Leiðslan ger av, í hvønn mun aðrir næmingar fáa boð um 
støðuna og praktisk viðurskifti so sum jarðarferð. 

- Leiðslan tekur støðu til, um skipast skal fyri minningarhaldi. 

NÆMINGUR DOYR BRÁDLIGA 
- Doyr næmingurin í skúlanum ella beint við, skal rektarin ella í 

hansara stað undirvísingarstjórin ella nærmasti 
starvsfólkaleiðari, beinanvegin seta seg í samband við 
heimið og boða frá. 

- Útbúgvingarstjórin ella rektarin boðar starvsfólkunum til 
fundar, so skjótt boðini eru komin, og kunnar um, hvat er 
hent. 

- Útbúgvingarstjórin ber so í bandi, at flokkurin fær boðini og 
frágreiðing frá tilburðinum. Uppgávan kann leggjast til 
rektara ella lestrarvegleiðara. 

NÆMINGUR: SJÚKA, MISSUR O.L.
- Til ber at avlýsa undirvísing og at skipa dagin á serligan hátt. 

Starvsfólkini fáa ymsar uppgávur í hesum sambandi. Tað er 
av týdningi, at flokkurin er saman um hendingina. 

- Rektarin, útbúgvingarstjóri, lestrarvegleiðari og lærarar ætla 
um støðuna í flokkinum. Tað má berast so i bandi, at ongin, 
sum hevur tørv á hjálp, er einsamallur/einsamøll. Leiðslan 
tekur støðu til, um sálarfrøðingur skal tilkallast. 

- Næmingarnir á skúlanum fáa boðini. 

- Útbúgvingarstjóri ella rektari kondolerar familjuna. 

- Minningarhaldið verður vanliga dagin eftir andlátið. 

- Til jarðarferðina eiga umboð fyri skúlan at luttaka. 

AVVARÐANDI HJÁ NÆMINGI VERÐA RAKT AV 
ÁLVARSLIGARI SJÚKU ELLA VANLUKKU 
- Útbúgvingarstjóri, rektari ella lestrarvegleiðari kunnar 

lærararnar hjá flokkinum um støðuna. 

- Lærararnir í kjarnutoyminum gera av, hvør teirra tosar við 
næmingin, og gera í felag av, um og hvussu víðari skal farast 
fram í flokkinum. 

- Eru fleiri systkin í skúlanum, eigur sama mannagongd at vera 
fylgd. 

- Lærararnir fylgja við næminginum, ta íð tað krevst (t.d. á 
flokstoymisfundum, í lestrarvegleiðingini o.l.) 

11



KREPPUHJÁLP (3/4)
NÆMINGUR MISSIR 
- Er næmingurin staddur á Glasi, eigur útbúgvingarstjórin ella 

rektarin at senda boð eftir næminginum og geva honum 
boðini persónliga alt fyri eitt. 

- Gerst tað neyðugt, skipar útbúgvingarstjórin ella rektarin 
soleiðis fyri, at næmingurin fær umstøður á skúlanum at 
sissa seg, fáa umsorgan og ikki er einsamallur. Eftir tørvi 
verður familjan biðin at vera hjá næminginum. 

- Útbúgvingarstjóri ella rektari kunnar floksfelagarnar. 

- Rektarin má altíð kunnast um slíkar støður; starvsfólkini 
hava ábyrgd av, at tað verður gjørt. 

- Útbúgvingarstjórin ella rektarin metir um, um og nær tað er 
neyðugt at ringja til heimið, og setir seg í samband við 
starvsfólk og/ ella lærarar hjá flokkinum. 

- Um næmingurin er í skúla, verður avrátt við hann við hann, 
um og hvussu floksfelagarnir skulu kunnast. 

- Er næmingurin ikki í skúla, gera lærararnir av, hvør teirra skal 
kunna flokkin. 

- Lærararnir og flokkurin gera av, hvussu tey stuðla 
næminginum (jarðarferð, vitjan, skúlaarbeiði o.a.). 

- Lærararnir fylgja næminginum, ta íð tað krevst (t.d. á 
karakterfundum, í lestrarvegleiðingini). 

STARVSFÓLK BLÍVUR ÁLVARSLIGA SJÚKT 
- Nærmasti starvsfólkaleiðari (rektari, umsitingarleiðari ella 

deildarleiðari) hevur ábyrgdina av, at starvsfólkini verða 
kunnað um støðuna og gongdina í málinum. 

- Sami persónur kunnar næmingar í tann mun, tørvur er á tí. 

- Starvsfólk hava samband við viðkomandi ella heim hansara. 

STARVSFÓLK DOYR 
- Doyr starvsfólkið í skúlanum, skal rektarin (ella í hansara 

stað undirvísingarstjórin ella nærmasti starvsfólkaleiðari), 
beinanvegin seta seg í samband við heimið og boða frá 
andlátinum. 

- Rektarin ella starvsfólkaleiðarin boðar starvsfólkunum til 
fundar, so skjótt boðini eru komin, og kunnar um, hvat er 
hent. 

- Sami persónur savnar næmingarnar og greiðir frá støðuni. 

- Undirvísingin verður niðurløgd, so øll hava møguleika at 
savnast um andlátið. HVAT MEINAST VIÐ? 

- Starvsfólkini brúka part av degnum saman. 

- Rektarin kondolerar familjuna. 

- Minningarhald verður vanliga dagin eftir andlátið. 

STARVSFÓLK: SJÚKA, MISSUR O.L.
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KREPPUHJÁLP (4/4)
- Skúlin er stongdur, meðan jarðarferðin er. 

- Skúlin hevur samband við heimið, og starvsfelagar kunnu vísa sína 
samkenslu við at bjóða familjuni praktiska hjálp á ymsan hátt. 

- Á fyrsta lærararáðsfundi minnist øll tann deyða. 

- Skúlin hevur familjuna í huganum í tíðini eftir tilburðin (jólaheilsan o.a.). 
Starvsfólkaleiðarin hevur ábyrgdina av hesum. 

AVVARÐANDI HJÁ STARVSFÓLKI VERÐUR RAKT AV ÁLVARSLIGARI SJÚKU 
ELLA VANLUKKU. 
- Í tann mun starvsfólkið vil, orkar og heldur tað vera neyðugt, kunnar hann 

starvsfelagarnar um støðuna. 

- Um starvsfólkið heldur tað vera neyðugt, men ikki heldur seg til, kann tað 
venda sær til rektara/ leiðara/ starvsfelagar, sum kunna um støðuna. 

- Starvsfelagar hava felags ábyrgd av at vera um viðkomandi. 

STARVSFÓLKIÐ MISSIR 
- Er starvsfólkið á skúlanum, eigur rektarin alt fyri eitt at senda boð eftir 

viðkomandi og geva honum boðini persónliga. 

- Starvsfólkaleiðarin ella rektarin skipar soleiðis fyri, at starvsfólkið fær 
umstøður á skúlanum at sissa seg, fær samhuga og ikki er einsamalt. 
Sami persónur tryggjar, at ein úr leiðsluni ellar ein lestrarvegleiðari kunnar 
avvarandi næmingar, um viðkomandi starvsfólk hevur samband við 
næmingar. 

- Starvsfelagar hava felags ábyrgd av at vera um starvsfólkið, stuðla og 
hjálpa tí.

Í kreppustøðu er tað av stórum týdningi, at ritual 
verða fyriskipað, ið eru væl fyrireikað. Familjan 
eigur at verða boðin við til minningarhaldið. 

Rektarin savnar starvsfólk og næmingar í atrium 
til kunningar. Leiðslan metir í hvørjum einstøkum 
føri, nær minningarhaldið skal vera. 

Rektarin kunnar um tað, sum er hent. 

Rektarin talar. 

Kanska verður sungið. 

Starvsfólk/ næmingar hava møguleika at siga 
nøkur orð. 

Onnur tiltøk kunnu vera, t.d. tøgn, skúlakór o.l.

MINNINGARHALD

Stuðulsbólkurin stuðlar og mennir, har tørvur er 
fyri tí. Bólkurin er settur saman av vanligum 
starvsfólkum, ikki (einans) yrkisfólki við 
kunnleika á hesum økinum. Bólkurin skal lætta 
um samskiftið og stuðla starvsfólkinum í kreppu, 
so viðkomandi ongantíð kennir seg einsamalla(n) 
í sorgini.

STUÐULSBÓLKUR
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Álvur Jøkladal (formaður) 

Annie Fjallsá (DL)* 

Hans Pauli W. Tórgarð (DL)  

Rúna Jakobsen (SU)** 

Gunnbjørn Joensen (SU)

HÆGRI NÁM  

Finn Jensen (DL) 

Heðin Gásadal (SU) 

BYGNINGS- OG KT-ØKI 
Bjarni Fríðberg (DL) 

SAMFELAG- OG 
HANDILSSKAPUR 
Olav Absalonsen (DL) 

 Jan Otto S. Holm (SU)

FYRISITING/FÍGGJARDEILD 
Høgni av Skarði (DL) 

Tórhild Magnussen (SU)

NÁTTÚRUVÍSIND 

Una Matras (SU) 

TØKNI 
Steinfinn V. Jacobbsen (DL) 
Gunnbjørn Joensen (SU) 
Símun Petersen  (eyka)

MÁL OG BÓKMENTIR 
Hans Pauli W. Tórgarð (DL) 

Birna Olsen (SU)

LIST OG SKAPAN 
Unn V. Zachariasen (DL) 

Eydna í Billustovu (SU)

TRYGDARLEIÐARI: 
Álvur Jøkladal

TRYGDARNEVND

  * DL = deildarleiðari 

** SU = starvsfólkaumboð

GLASIR 
Janusargøta 3 
Postboks 218 
FO-110 Tórshavn post@glasir.fo 
+298 616600 

TRYGDARUMBOÐINI: 
Álvur Jøkladal       568001 
Annie Fjallsá            211825 
Hans Pauli W. Tórgarð    280277 
Rúna Jakobsen       591512 
Gunnbjørn Joensen     789300        

Starvsfólk og næmingar skulu boða 
trygdarumboðunum frá, tá ið tey 
vita um, at trygdin á Glasi ikki er í 
lagi, bæði hvat viðvíkur  
arbeiðsplássum og 
arbeiðsumhvørvinum.

NØVN OG 
ÁBYRGDARØKI Í 
TRYGDAR-
SKIPANINI
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DEILD BYGNINGUR NAVN TELEFON

TRYGDARLEIÐARI Høvuðsbygningur Álvur Jøkladal 568001

TEKNISKA DEILD Høvuðsbygningur Álvur Jøkladal 568001

TØKNIDEILDIN/ Høvuðsbygningur Steinfinn Jacobsen 568830

MIÐNÁM Høvuðsbygningur Annie Fjallsá 211825

KT DEILDIN Høvuðsbygningur Bjarni Fríðberg 792493

LYKLAPERSÓNAR Í 
TRYGDARSKIPANINI Á GLASI 15



DEILD BYGNINGUR NAVN TELEFON

TØKNI Høvuðsbygningurin Helgi Mortensen 515872

TEKNISKA DEILD Høvuðsbygningurin Álvur Jøkladal 568001

MÓTTØKA Høvuðsbygningurin Høgni av Skarði 227468

LESTARVEGLEIÐING Høvuðsbygningurin Hans Mikkelsen 786707

FÓLK VIÐ VITAN UM 
FYRSTUHJÁLP OG ELDSBRUNA 16



DEILD BYGNINGUR NAVN TELEFON

NÆMINGATÆNASTUR Høvuðsbygningurin Hans Mikkelsen 786707

NÆMINGATÆNASTUR Høvuðsbygningurin Annie Fjalsá 786704

TØKNI Høvuðsbygningurin Helgi Mortensen 515872

UMSITING Høvuðsbygningurin Álvur Jøkladal 568001

FÓLK VIÐ FØRLEIKA Í 
SÁLARLIGARI FYRSTUHJÁLP 17



DEILD BYGNINGUR NAVN TELEFON

TRYGDARLEIÐARI Høvuðsbygningurin Álvur Jøkladal 568001

TEKNISKA DEILD Høvuðsbygningurin Álvur Jøkladal 568001

REKTARI Høvuðsbygningurin Una Joensen 222059

UMSITING Høvuðsbygningurin Jógvan Garðsá 518075

FÓLK VIÐ ÁBYRGD AV 
EVAKUERING 18



POLITI 1-1-2 (ikki bráðneyðugt: 1-1-4)

LANDSSJÚKRAHÚSIÐ 304500

TÓRSHAVNAR SLØKKILIÐ 302100

LÆKNAVAKTIN 1870

ANSNI 606060

UTTANHÝSIS 
TELEFONNUMMUR 19



ÚTGERÐ TIL FYRSTUHJÁLP

MÓTTØKAN  
4. HÆDD

1. HJÁLPARKASSI OG 
HJARTASTARTARI  

(NÝGGJ MYND)

VIÐ TIMBUR-
VERKSTAÐIÐ Á 2. 
HÆDD  (VIÐ TRÆÐIÐ Í 
ATRIUM)

1. HJÁLPARKASSI OG 
HJARTASTARTARI

ALIS- OG 
EVNARFRØÐI  
6. HÆDD

1. HJÁLPARKASSI
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TILBÚGVINGARÆTLAN 
FYRI HØVUÐSBYGNINGIN 
Á GLASI

trygg  
á Glasi!


