Säkerhetspolicy för Kristianstads Nation
Denna policy ska uppdateras minst en gång per år.
Upprättad av Seniorskollegiet: 2015-02-03.
Senast reviderad: 2019-04-01.

Mål
●
●

Syfte
●

Krav
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alla, såväl gäster som funktionärer, ska uppleva Kristianstads Nation (nedan kallad
Nationen) som en säker plats att vara på
Nationen ska vara en föregångsman för de andra nationerna i brandsäkerhet

I första hand motverka personskador och i andra hand motverka materiella skador

Nationens lokaler ska vara utrustad med relevant brandsläckningsutrustning för den
verksamhet som Nationen bedriver
Quratelet tillsammans med husförmän ansvarar för att utrustningen finns tillgänglig
och är i gott skick
Samtliga förmän för externt riktade utskott, såsom mat- och klubbutskott, ska vara
införstådda i Nationens rutiner gällande brand- och livsmedelssäkerhet
Samtliga förmän ska genomgå en utbildning i Nationens brand- och utrymningsrutiner
Nationen ska ha ett fungerande arbete med systematiskt brandskydd (SBA)
Maximalt personantal i Gillisstugan är 360 personer. Förman tillsammans med entrévärdar
och eventuell ordningsvakt ansvarar för att denna gräns hålls
Samtliga ansvariga inom Nationens matutskott har ansvar för att Nationens
kontrollprogram för livsmedel följs

Enligt avtal mellan Nationen och hyresvärden Kristianstads Nations Studentbostadshus
(nedan kallad KNS) hyr Nationen Gillisstugan för att bedriva ändamålsenlig verksamhet.
Detta innebär att KNS i form av Husförman har ett stort ansvar för SBA.

Brand- och utrymningsrutiner
●
●
●
●

Återsamlingsplats vid utrymning: flaggstången på framsidan
Maximalt personantal i Gillisstugan får aldrig överskridas - glöm ej att räkna med
personalen
Utrymningsskyltarna framför dörrarna ska vara synliga
Ingen av Gillisstugans utrymningsvägar får blockeras, täckas eller vara låsta då personer
befinner sig i lokalen

Rån och inbrott
●
●
●
●
●
●

Kontanta medel skall förvaras enligt gällande rutiner
Gällande ekonomiska rutiner ska behandlas med sekretess
Deponering av kontanter bör ske diskret, ej vid samma tidpunkt och helst med bil
Rutiner gällande inbrottslarm ska följas
Vid rån ska personers säkerhet alltid gå i första hand och avgöra agerandet
Dörrar och fönster till Nationens lokaler ska alltid vara stängda och låsta då lokalerna ej är i
bruk. Persienner på Nationens expedition ska vara neddragna då lokalen ej är i bruk

Sjukdom och skador
●
●
●
●

Verksamheten ska alltid bedrivas så att risk för personskada minimeras
Sårtvätt och förband för mindre skador ska alltid finnas tillgängliga
Vid allvarlig skada eller sjukdom ska ambulans tillkallas
Rutiner för tillbudsrapportering tillämpas så att olyckor/händelser som lett till olycka kan
följas upp och åtgärdas av Quratel

Livsmedelssäkerhet
●
●

Vid förvaring och tillredning av livsmedel ska alltid livsmedelshygieniska riktlinjer följas
Samtliga ansvariga inom Nationens matutskott har ansvar för att Nationens
kontrollprogram för livsmedel följs

Utbildning
●
●

●
●
●
●

Minst en Husförman och en Quratelsmedlem skall ha genomgått relevant utbildning
inom SBA.
I början av terminen ska utbildning inom Nationens arbete med SBA hållas för
samtliga av Nationens förmän och Quratelsmedlemmar. Vilka som genomgått
utbildningen skall dokumenteras.
Person som ej genomgått utbildningen bör ej leda externt riktat utskott innan
utbildningen genomförts.
Förmän som ansvarar för externt riktat matutskott skall ha genomgått utbildning inom
Nationens kontrollprogram för livsmedelshantering.
Denna policy och samt utbildningsmaterial för SBA och livsmedelshantering ska finnas
lättillgängligt för förmän. Quratelet ansvarar för att detta följs.
Riktlinjer för livsmedelshygien ska finnas tillgängliga i köket tillsammans med en lathund för
agerande i nödläge.
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Alla, såväl gäster som funktionärer, ska uppleva Kristianstads Nation (nedan kallad Nationen) som
en säker plats att vara på.
Nationen ska vara en föregångsman för de andra nationerna i brandsäkerhet.

I första hand motverka personskador och i andra hand motverka materiella skador.

Nationens lokaler ska vara utrustad med relevant brandsläckningsutrustning för den verksamhet
som Nationen bedriver.
Quratelet tillsammans med husförmän ansvarar för att utrustningen finns tillgänglig och är i gott
skick.
Samtliga förmän för externt riktade utskott, såsom mat- och klubbutskott, ska vara införstådde i
Nationens rutiner gällande brand- och livsmedelssäkerhet
Samtliga förmän ska genomgå en utbildning i Nationens brand- och utrymningsrutiner
Nationen ska ha ett fungerande arbete med systematiskt brandskydd (SBA).
Maximalt antal personer i Gillisstugan är 360 personer. Förman tillsammans med entrévärdar och
eventuell ordningsvakt ansvarar för att denna gräns hålls.
Samtliga ansvariga inom matlagningsaktiviteter har ansvar för att Nationens kontrollprogram för
livsmedel följs

Enligt avtal mellan Nationen och hyresvärden Kristianstads Nations Studentbostadshus (nedan kallad KNS)
hyr Nationen Gillestugan för att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Detta innebär att KNS i form av
Husförman har ett stort ansvar för SBA.

Brand- och utrymningsrutiner

● Återsamlingsplatsen vid utrymning: flaggstången på framsidan.
● Maxantalet på antal personer inne i Gillestugan får a ldrig ö verskridas - glöm ej att räkna med personalen.
● Utrymningsskyltarna framför dörrarna ska vara synliga.
● Ingen av nationens utrymningsvägar får täckas och skall vara upplåsta då personer befinner sig i lokalen.

Rån och inbrott

● Kontanta medel skall förvaras enligt gällande rutiner.
● Gällande ekonomiska rutiner ska behandlas med sekretess.

● Deponering av kontanter bör ske diskret, ej vid samma tidpunkt och helst med bil.
● Rutiner gällande inbrottslarm ska följas.
● Vid rån ska personers säkerhet alltid gå i första hand och avgöra agerandet.
● Dörrar och fönster till nationens lokaler ska alltid vara stängda och låsta då lokalerna ej är i bruk.

Sjukdom och skador

● Verksamheten ska alltid bedrivas så att risk för personskada minimeras.
● Sårtvätt och förband för mindre skador ska alltid finnas tillgängliga.
● Vid allvarlig skada eller sjukdom ska ambulans tillkallas.
● Rutiner för tillbudsrapportering tillämpas så att olyckor/händelser som lett till olycka kan följas upp och
åtgärdas av Quratel.

Livsmedelssäkerhet
●
●

Vid förvaring och tillredning av livsmedel ska alltid livsmedelshygieniska riktlinjer följas.
Samtliga ansvariga inom matlagningsaktiviteter har ansvar för att Nationens kontrollprogram för
livsmedel följs

Utbildning
●
●
●
●

Minst en husförman och en Quratelsmedlem skall ha genomgått relevant utbildning inom SBA.
I början av terminen ska utbildning inom Nationens arbete med SBA hållas för samtliga av
nationens förmän och Quratelsmedlemmar. Vilka som genomgått utbildningen skall dokumenteras.
Person som ej genomgått utbildningen bör ej leda externt riktad aktivitet innan utbildningen
genomförts.
Förmän som ansvarar för externt riktat matutskott skall ha genomgått utbildning om Nationens
kontrollprogram för livsmedelshantering.

Denna policy och utbildningsmaterial för SBA samt livsmedelshantering ska finnas lättillgängligt för
förmän. Quratelet ansvarar för att detta följs.
Riktlinjer för livsmedelshygien ska finnas tillgängliga i köket tillsammans med en lathund för nödläge.

