NYHEDSBREV JUNI 2016
Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer via C3 så ofte, som
der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet, så er du meget velkommen
til at kontakte Anja på post@bsik.dk

Fuldtræffer på visionen om Fortsat Drift… og så endda 2 gange på en måned!
Måske er der en tilbøjelighed til, at det der med ”vision” og ”mission” for en virksomhed kan blive lidt flyvsk
eller højt ragende. Men lørdag aften den 7. maj, der ramte I simpelthen plet på visionen. Selve meningen
med Beredskab & Sikkerhed er nemlig at sikre Fortsat Drift for erhvervslivet, kommunerne og borgerne.
Derfor var det intet mindre end fantastisk at opleve den kæmpe indsats fra station Kolind, station Allingåbro,
station Rønde, station Fjellerup, station Grenå, indsatsleder Jan Recke, fra REKOs vagtcentral og ikke mindst
fra de frivillige på Djursland, som sammenlagt resulterede i en afgrænset brand, der uheldet til trods, ikke
satte Djurs Sommerland ud af drift.
Allerede næste morgen kl. 10.00 kunne parken åbne igen og dermed lave Fortsat Drift. Jeres indsats har
virkelig givet genlyd og det var da også en meget tilfreds direktør for Djurs Sommerland, der udtalte sig til
pressen næste morgen.

Det er altså virkelig godt arbejde! Respekt!
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Allerede få dage senere var den så gal igen – denne gang i Ebeltoft, hvor et skur på Hotel Ebeltoft Strand nær
havde gjort det af med store dele af hotellet. Takket været en hurtig indsats blev branden begrænset mest
muligt.

Faktisk kunne hotellet på Facebook proklamere, at der til trods for branden var åbent i restauranten fra kl.
17.00 samme dag. Hvis ikke det er Fortsat Drift så ved jeg ikke hvad der er! Tak for endnu en flot indsats.

Juniorbrandmændene var førstehjælpsinstruktører for en dag
Tirsdag den 24. maj havde juniorbrandkorpset fornøjelsen af at afholde et to-timers førstehjælpskursus for
deres forældre og bekendte. Gennem den sidste måned har juniorerne med stor flid og engagement
sammensat et undervisningsforløb, hvor de fire hovedpunkter, HLR og AED blev gennemgået.
Undervisningen var gjort mere spændende i forhold til et almindeligt førstehjælpskursus. Det blev afviklet
med rigtige hjerter (dog fra gris), live-opkald til alarmcentralen, sminkede figuranter og i det hele taget udført
på en måde, så forældrene fik en stor oplevelse. Forældrene fik endvidere hjælp til installering af 1-1-2-apps
og Hjertestarter-apps på deres telefoner. Det blev en kæmpe succes, hvor de unge mennesker helt
selvstændigt afholdt kurset for de 25-30 fremmødte forældre. Tak til Filip for support!

Kontaktoplysninger
Hvis du har noget på hjerte, så skriv til Kasper på: kaso@bsik.dk eller ring mellem 07-17 på 5116 7709.
Ansatte i Beredskab & Sikkerhed med spørgsmål til driften skal primært trække på stationskoordinatorerne.
Kan du ikke få svar på dit spørgsmål her, så er du velkommen til at trække på områdekoordinatoren:
Område Vest: Niels Freudendahl: omrvest@bsik.dk
Område Nord: Kirsten Dyrvig: omrnord@bsik.dk
Område Syd: Niels Henrik Nielsen: omrsyd@bsik.dk
Falck-ansatte kontakter Bjarne Jørgensen på bjj@falck.dk hvis der er spørgsmål til driften.

