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Forord
Ekstremt vejrlig, influenzaepidemier, terror, store ulykker i industrien eller voldsomme trafikuheld
på S-togs eller vejnettet er hændelser, som kan ske i enhver dansk kommune. Sådanne hændelser
vil sætte muligheden for at servicere borgerne under voldsomt pres. Det gælder også for Køge
Kommune.
Derfor er det vigtigt, at Køge kommune har et robust og fleksibelt beredskab, som i uheldssituationer - i samspil med politi, redningsberedskab, regionens sundhedsberedskab og samfundets øvrige
beredskaber - kan afbøde konsekvenserne for kommunens borgere og ansatte.
Kommunens samlede beredskabsplan udstikker retningslinjerne for den interne håndtering af kritiske situationer og det eksterne samspil med samfundets øvrige beredskaber. Denne plan, som omhandler den civile sektors beredskab og sundhedsberedskabet, er en del af Køge Kommunes samlede beredskab.
Forvaltningernes medarbejdere har gennemtænkt krise- og uheldssituationer, udarbejdet handlingsplaner og samlet det til denne plan. Afdelingernes medarbejdere er alle en del af planen. De
kan alle blive pålagt opgaver i beredskabssituationer, der adskiller sig fra det, de beskæftiger sig
med til hverdag.
Parathed, gennemtænkte handlingsplaner og omstillingsevne er det, som gør beredskabet robust og
fleksibelt.
Alle medarbejdere skal have et overordnet kendskab til beredskabsplanen og et detaljeret kendskab
til de områder, hvor netop deres ekspertise er påkrævet i en krisesituation.

Marie Stærke
Borgmester
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1 Plan for fortsat drift
1.1 Formål
Planen skal sikre, at kommunen er i stand til at løse
 vigtige kommunale opgaver i kritiske situationer
 ekstraordinære opgaver, som kommunen kan blive ansvarlig for i en beredskabssituation, og som ligger udenfor kommunens almindelige virksomhed.
1.2 Planens opbygning
Køge Kommunes beredskab beskrives i denne plan med tilhørende bilag i del 2, 3 og 4.
Planen








omhandler
Planens omfang
Sammenhæng mellem andre planer
Ledelsens og personalets ansvar og forpligtigelser
Krisestyringsstaben
Køge Kommunes sundhedsfaglige beredskabsledelse
Beredskabsansvarlige og beredskabsmedarbejdere
Aktivering af beredskabsplanen

De operationelle dele af planen er konkrete anvisninger for de tiltag, der umiddelbart kan
sættes i værk i en kritisk situation. De er indeholdt i bilagene i planens afsnit 2.
Planlægningsgrundlaget er indeholdt i bilagene i planens afsnit 3.
Alarmeringslister udgør planens afsnit 4.
Kommunens forvaltninger ajourfører løbende planens afsnit 2, 3 og 4, så de til stadighed
 modsvarer kommunens organisation
 omfatter de ressourcer, der kan aktiveres i kritiske situationer
 indeholder anvisninger for håndtering af repræsentative hændelser, der kan tænkes
at ramme kommunen og borgere
 er i overensstemmelse med vejledninger og anbefalinger fra fagministerier m.v.
 kan fungere i en naturlig sammenhæng med den nationale beredskabsplan og med
regionale eller landsdækkende sektorers beredskaber, eksempelvis sygehussektorens, politiets og forsyningssektorernes beredskaber.
1.3 Planens omfang
Det kommunale beredskab består af
 Den civile sektors beredskab, som er planen for opretholdelse og videreførelse af
samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer.




Køge Kommunes andel af sundhedsberedskabet, der omhandler sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet ved større
ulykker og hændelser, herunder krig. Det samlede sundhedsberedskab omfatter den
primære sundhedstjeneste i kommuner og regioner, sygehusberedskabet og lægemiddelberedskabet.
Det kommunale redningsberedskab Østsjællands Beredskab, der har ansvaret
for indsatsen ved de ulykker, som finder sted inden for kommunens grænser, eksempelvis brande, sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker, akutte uheld
med farlige stoffer eller forurening på landjorden, i søer og vandløb.
Det kommunale redningsberedskab er dimensioneret ud fra lokale risici i ”Risikobaseret dimensionering af Østsjællands Beredskab”, der er særskilt vedtaget af Køge
Kommunes Byråd den 25. september 2018, sag nr. 190 (lukket dagsorden).
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Plan for strandsanering, udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.4 Sammenhæng mellem kommunens beredskab og andre beredskaber
Beredskab

Iværksættelse

Krisestyringsledelse

Den nationale beredskabsplan

Ved meget store hændelser
aktiverer Regeringen den
overordnede danske beredskabsplan

Regerings krisestyringsorganisation, herunder den nationale operative stab (NOST)

Sektorberedskaber,
regionale beredskaber
og politiets beredskab.

Ved hændelser, der berører
forsyningssektoren eller sygehussektoren, aktiveres deres beredskaber.

Sundhedsstyrelsens krisestab og
AMK. Forsyningssektorernes krisestabe, eksempelvis i naturgasselskaber og energinet.dk.

Ved større regionale hændelser, eller større hændelser i
kommunen, kan politiet aktivere sit beredskab.

Den lokale beredskabsstab

Køge Kommunes beredskabsplan

Iværksættes af kommunens
krisestyringsstab ved større
hændelser, der berører Køge
Kommune.

Kommunens krisestyringsstab

Østsjællands Beredskab

Iværksættes af alarmcentralen (112). Brand- og redningsberedskabet råder over
eget materiel og mandskab til
øjeblikkelig indsats.

Den kommunale indsatsleder

Beredskabsplaner for
de enkelte institutioner m.v. i Køge Kommune.

Iværksættes ved mindre lokale hændelser af institutionen eller afdelingen.

Institutions- eller forvaltningsledelse.

Kommandostade ved indsatsleder
politi (KST) eller kommandostation ved politidirektøren (KSN).

Politiet har den overordnede koordinerende ledelse i beredskabssituationer. Det gælder både
for ulykker, hvor der er et konkret skadested, som f.eks. ved en togulykke på S-togslinjen,
og for andre hændelser, som f.eks. smitsomme epidemier, hvor det ikke på samme måde er
et geografisk afgrænset skadested.
Ved store ulykker, som f.eks. togulykke, hvor politi, Østsjællands Beredskab og læger er
indsat, har parterne aftalt indsatstaktiske retningslinjer. Det sikrer styring og koordinering af
den direkte reddende og afhjælpende indsats indenfor indsatsområdet. Vagtcentralen eller
den lokale beredskabsstab tager kontakt til kommunens krisestyringsstab, når der er behov
for aktivering af kommunens beredskabsplan, f.eks. til at tage hånd om evakuerede.
Kommunikation:
Alt kommunikation mellem relevante enheder (politi – ambulancer – m.v.) foregår via Sineterminaler.
Østsjællands Beredskab råder over yderligere 10 Sineterminaler, som udelukkende skal bruges af krisestaben.
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Figur 1. Illustration af principperne i ”Retningslinjer for indsatsledelse 2018”.
Eksempel: Fra et større skadested f.eks. en togulykke, hvor der både er kvæstede
og nødstedte passagerer. Uden for skadested og indsatsområde kan der være behov for indkvartering af nødstedte, hvilket er en del af kommunens beredskabsplan.
I andre krisesituationer f.eks. i tilfælde af kritiske influenzaepidemier, andre farlige smitsomme sygdomme eller ved ekstraordinær udskrivning af patienter fra sygehusene til videre
pleje i kommunerne, er det Sundhedsstyrelsen, embedslægerne og Region Sjælland, der har
den faglige ledelse. I de tilfælde vil det være Region Sjællands Akut Medicinske Koordinationscenter (AMK), der står for den praktiske koordinering af indsatsen, herunder kontakten
til kommunen og anmodninger om at iværksætte kommunens beredskabsplan.
1.5 Ledelsens og personalets ansvar og forpligtigelser
De enkelte forvaltningers ledelse og personale skal kende beredskabsplanens opbygning og
indhold således, at de kan yde en maksimal og velorganiseret indsats i en beredskabssituation.
I en beredskabssituation skal kommunens organisation omstilles til at løse de vigtigste normale opgaver samt de ekstraordinære behov, der måtte opstå. Denne omstilling af den
kommunale organisation kan indebære, at de normale arbejdsområder ændres i et vist omfang, og at opgavernes løsning må finde sted under ændrede vilkår.
Offentligt ansatte skal, jf. Beredskabsloven § 57 (lovbekendtgørelse nr. 314 af 3.4.2017),
udføre de opgaver inden for redningsberedskabet og den civile sektors beredskab, der pålægges dem. Det betyder bl.a., at sædvanlige faggrænser og kompetencer ikke nødvendigvis vil være gældende i en beredskabssituation.
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1.6 Ledelsen og samarbejde i en beredskabssituation
Ved mindre
lokale hændelser

Mange hændelser er små og lokale. De har en karakter, så de blot kan
betragtes og behandles som større driftsforstyrrelser.
Disse hændelser, som må forventes at forekomme fra tid til anden, ledes
og behandles alene af den pågældende forvaltning. Dette er også tilfældet, selv om man må trække på resurser fra andre forvaltninger, som har
ekspertise, mandskab eller materiel.
De enkelte institutioners beredskabsplaner og forvaltningernes ledelse
håndterer sådanne hændelser.
Institutionen/forvaltningen skal hurtigst muligt orientere krisestyringsstaben
ved alle hændelser, hvor der er personskade, eller hvor offentlighedens
bevågenhed må forventes.
Der henvises til matrice ’kommunens områdeberedskab’ side 13.

Ved større
lokal hændelse

En større lokal hændelse er karakteriseret ved en eller flere af følgende
egenskaber:










vedrører kun Køge Kommune og evt. nabokommuner
omfatter mange af kommunens borgere
begrænser Køge Kommunes evne til at servicere borgerne i normalt omfang over en længere periode
det er åbenlyst, at afhjælpningen overstiger, hvad et enkelt center
umiddelbart har ressourcer til, eller er af en sådan karakter, at
kommunens ledelse skal involveres
kræver internt kommunalt samarbejde i videregående omfang
kræver kontakt til andre sektorer, tværkommunale institutioner eller statslige myndigheder
politiets koordinerende ledelse er ikke involveret eller har overladt
ledelsen til kommunen
Akut Medicinsk Koordinationscenter er ikke involveret
der er et informationsbehov overfor offentligheden.

Når en sådan hændelse foreligger, har Køge kommunes krisestyringsstab
den overordnede ledelse. Den styrer samarbejdet internt mellem forvaltningerne og til de eksterne institutioner og samarbejdspartnere.
Indtil Krisestyringsstaben er etableret må den, der har indkaldt, træffe de
nødvendige og uopsættelige beslutninger.
Der henvises til matrice ’kommunens forvaltningsberedskab’ side 13.
Ved store
og omfattende hændelser

En stor hændelse er karakteriseret ved, at den nationale eller den lokale
beredskabsstab træder i funktion. Når det sker, har Køge Kommunes krisestyringsstab den lokale ledelse og varetager for alle kommunens forvaltninger kontakten til den overordnede ledelse.
Krisestyringsstaben styrer samarbejdet internt mellem forvaltningerne og
til de eksterne institutioner og samarbejdspartnere.
Der henvises til matrice ’kommunens kriseberedskab’ side 12.

1.7 Krisestyringsstaben
Krisestyringsstaben består af:

Borgmesteren eller den udpegede politisk valgte stedfortræder

Køge Kommunes Direktion

Den kommunale beredskabschef eller dennes stedfortræder
Krisestyringsstaben supplerer sig efter behov med repræsentanter for Energiforsyningen, ETK
(Ejendomme Teknik Køge) og Køge Havn (Skandinavisk Transport Center - STC).
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Ved forfald udpeger borgmesteren stedfortrædere.
Krisestyringsstaben træder i funktion efter indkaldelse fra et af medlemmerne.
Internt i krisestyringsstaben og i forholdet til forvaltningerne gælder det sædvanlige kommunale hierarki i alle situationer, hvor lovgivningen i øvrigt ikke tillægger nogen særlige beføjelser. Særlige beføjelser har f.eks. beredskabets indsatsledere under indsatsen.
Når forvaltning, den lokale beredskabsstab, Beredskabsstyrelsen, Region Sjællands Akut Medicinske Koordinationscenter eller andre, som ønsker krisestyringsstaben i funktion, henvender
sig, kontaktes et eller flere medlemmer af krisestyringsstaben.
Når krisestyringsstaben træder i funktion, meddeles det til alle forvaltningers øverste chefer
eller deres stedfortrædere. Krisestyringsstaben har ledelsen, indtil borgmesteren eller dennes
stedfortræder giver meddelelse om, at den ikke mere er i funktion.
1.8 Krisestyringsstabens udvidelse
Krisestyringsstaben vil normalt udvide sig med følgende personer:

kommunens kommunikationskonsulenter til sikring af information via kommunens informationskanaler. Kommunikationskonsulenterne rådgiver endvidere krisestyringsstaben i forhold til kommunikation og information, herunder kontakt og information
til pressen m.v.

GIS-medarbejder

IT-medarbejder

involverede afdelingers ledere

kontaktpersoner til andre myndigheder og til involverede sektorer. Ved store og omfattende hændelser vil der normalt være kontakt til politiet.
I 11 prædefinerede scenarier – jf. afsnit 1.15 – har kommunen forud fastlagt sammensætningen af krisestyringsstaben, et områdeberedskab og et forvaltningsberedskab.
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Note: Beredskabskommissionen nedsættes af Byrådet i henhold til § 9 i Beredskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 314 af 3.4.2017). Beredskabskommissionen varetager bl.a. udarbejdelsen
af kommunes beredskabsplan.
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Organisationen af områdeberedskab og forvaltningsberedskab er ens for de to beredskaber. Det
vil sige, at det udelukkende er antallet af medlemmer, der er forskelligt.
1.9 Krisestyringsstabens placering
Krisestyringsstaben nedsætter sig normalt på rådhuset (møderum 3 og 4 i Det gule rådhus). Alternativt råder Østsjællands Beredskab over lokaler, der kan benyttes i beredskabssituationer, f.eks. ved svigt af strømforsyning og telefonforbindelser på rådhuset.
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1.10 Krisestyringsstabens opgaver
Det er krisestyringsstabens opgave:
 at skabe overblik over situationen og formidle dette videre til de involverede afdelinger
 at bevilge og fremskaffe de økonomiske, personalemæssige og materielle midler, som
man vurderer, er påkrævet. Dette kan ske på tværs af den sædvanlige forvaltningsopdeling
 at der bliver givet en så fuldstændig og opdateret information til borgerne, som det er
muligt og formålstjenligt
 at styre den samlede kommunale beredskabsindsats via de enkelte forvaltninger
 at være kommunens kontaktled til den lokale beredskabsstab, det statslige redningsberedskab, Akut Medicinsk Koordinationscenter eller andre sektorers beredskaber
 at udpege en ledelse for hvert af de vaccinationscentre i kommunen, som Regionen
måtte etablere
 at bestemme, hvorledes kontakten til pressen skal foregå
 at reagere på varslede hændelser og efter situationen eventuelt iværksætte tiltag.
Varsling kan eksempelvis dreje sig om ekstremt vejrlig eller epidemier.
Opgaverne løses ved, at man rådslår sig med de involverede afdelingers chefer.
Til brug for rådslagning og til udførelse af planerne medbringer afdelingerne deres beredskabsmateriale, der rummer de oplysninger, som kan være relevante for forvaltningen i en
beredskabssituation. Det kan eksempelvis være lister over plejekrævende borgere, der har
behov for særlig hjælp i kritiske situationer, alarmeringslister, oversigt over ressourcer og
materiel, ledningsdiagrammer for vand og afløb og lignende relevant materiale.
Beredskabsmaterialet, hvis indhold fastlægges i de enkelte forvaltninger, skal opdateres og
kontrolleres hvert halve år.
1.11 Kommunikation når krisestyringsstaben er i funktion.
Kommunens hovedtelefonnummer er den centrale indgang til kommunen for borgerne også
i beredskabssituationer.
På krisestyringsstabens foranledning bemander Borgerbetjeningen i beredskabssituationer
omstillingen for besvarelse af henvendelser fra borgerne.
Sikrede telefoner er særligt forud valgte telefoner, som i situationer, hvor telefonnettet
overbelastes, vil have præference således, at opkald går i gennem, så længe telefonsystemet overhovedet fungerer.
SINE (sikkerhedsnettet) er fuldt implementeret i Køge Kommune samt i regionen. Det er
således muligt at kunne servicere krisestyringsstaben, Borgerbetjeningen og andre centrale
enheder i Køge Kommune med passende midler til intern og ekstern kommunikation i en
beredskabssituation, herunder også når normal offentlig strømforsyning eller teleforbindelse ikke virker.
Den kommunale beredskabschef har ansvaret for:
 at Rådhusets og beredskabets sikrede telefoner er oprettet og holdes ajour
 sikkerhedsnettet (SINE) i Køge Kommune
I tilfælde af at det offentlige telefonsystem helt eller delvis ikke fungerer pålideligt i kommunen kan Borgerbetjeningen, på krisestyringsstabens foranledning, oprette nødopkaldsposter på et eller flere valgsteder. Her vil Borgerbetjeningen kunne formidle opkald fra
borgere til alarmcentralen.
Efter behov kan kommunikation til kommunens borgere ske på følgende måder:
 kommunens hjemmeside, Internettet / Facebook
 via den lokale skrevne presse
 nærradio og regionalradio
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krise hotline
løbesedler
TV
via politiets radiovogne
opslag på centrale steder
direkte opsøgende kontakt til ikke selvhjulpne borgere i eget hjem

1.12 Køge Kommunes sundhedsfaglige beredskabsledelse
Køge Kommunes sundhedsfaglige beredskabsledelse består af:
 Direktøren for Velfærdsforvaltningen
 Lederen af Sundhedstjenesten
 Lederen Social- og Sundhedsservice
 Lederen af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 Én kontaktperson for de kommunale læger
Kommunes krisestyringsstab supplerer sig med repræsentanter for kommunes sundhedsfaglige beredskabsledelse efter behov.
Den sundhedsfaglige beredskabsledelse udvides efter behov. Den sundhedsfaglige beredskabsledelse er repræsenteret i krisestyringsstaben ved direktøren for Velfærdsforvaltningen.
1.13 Den sundhedsfaglige beredskabsledelses opgaver
Den sundhedsfaglige beredskabsledelses opgaver er bl.a.:

at være krisestyringsstabens sundhedsfaglige sparringspartner

at planlægge for modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene samt andre syge og smittede i eget hjem

at planlægge for behandling af lettere tilskadekomne til aflastning af sygehusene

at varetage hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner
og epidemiske sygdomme

plejeopgaver i relation til en hedebølgesituation

anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder evt. krisehjælp.
Ved statslige eller regionale myndigheders varsel eller underretning om pandemisk influenza eller andre smitsomme sygdomme, er det kommunens sundhedsfaglige beredskabsledelses opgave:

at følge udviklingen og holde krisestyringsstaben orienteret

at orientere kommunens ansatte om deres rolle og de opgaver, de kan blive pålagt
i sådanne situationer

at orientere om hygiejniske forholdsregler, forebyggende foranstaltninger, personlige værnemidler m.v.

at skærpe og evt. udbrede anvendelsesområdet for eksisterende retningslinjer

evt. revidere og evt. supplere eksisterende action card
Tilkald sker via krisestaben alternativt Køge Kommunes Døgnpleje på akutnummer:
60 23 73 33
1.14 Beredskabsansvarlige
Byrådet

Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens
plan for fortsat drift.

Kommunens krisestyringsstab

Krisestyringsstaben har den overordnede ledelse i en
kritisk situation og ansvar for iværksættelse af plan for
fortsat drift.

Beredskabschefen

Beredskabschefen fører tilsyn med, at plan for fortsat
drift til stadighed er komplet og ajourført.
Direktøren for Velfærdsforvaltningen fører tilsyn med, at

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:

Østsjællands Beredskab

Dato:
Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

Del af:

November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2

Side:

Side 16 af 165

Direktør for Velfærdsforvaltningen

sundhedsdelen af plan for fortsat drift til stadighed er
komplet og ajourført.

Direktører

Direktører er overordnet beredskabsansvarlige for deres
forvaltning.

Afdelingschefer

I forvaltningerne er afdelingscheferne beredskabsansvarlige for:




Institutioners ledelse

afdelingens beredskab ved mindre lokale hændelser,
hvor kommunens plan for fortsat drift ikke sættes i
værk, men situationen håndteres internt af afdelingen/ forvaltningen
afdelingens andel af kommunens plan for fortsat drift
over for større lokale hændelser eller store og omfattende hændelser, herunder at action card, beredskabsmateriale m.v. til stadighed er ajourført



Overfor de hændelser, der har en karakter, så de kan
betragtes og behandles som større driftsforstyrrelser,
er det de enkelte institutioners plan for fortsat drift /instrukser, der sættes i værk. Institutionsledelsen, i
samarbejde med afdelingen og forvaltning, håndterer
situationen.



Undervisningsinstitutioner skal have instrukser / planer
for håndtering af skyderier i nærheden af institutionen
og på selve institutionens område. Instrukserne skal
følge Undervisningsministeriets anbefalinger.



For institutioner, der har dyrehold af større dyr, skal
det fremgå af deres beredskabsplaner, hvilke forholdsregler der påregnes truffet i beredskabssituationer.



I institutioner med mere end 50 personer eller med
bevægelseshæmmede, børn m.v. skal der være en
evakueringsplan for brand eller andre hændelser.



De enkelte institutioner / afdelinger er ansvarlige for
beredskabsplaner for disse situationer.

1.15 Aktivering af Køge Kommunes plan for fortsat drift
Planen sættes i kraft på foranledning af et eller flere af krisestyringsstabens medlemmer.
Den interne alarmeringsprocedure følger kommunens normale ledelsesstruktur:
Medarbejder -> Afdelingsleder -> Direktør- > Krisestyringsstaben
Hvis et led i alarmeringskæden ikke umiddelbart kan kontaktes, alarmeres næste led.
Endvidere har Byrådet vedtaget alarmering, der dækker:
 vandforurening
 kloaksvigt
 snestorm
 storm / orkan
 kraftig nedbør
 oversvømmelse
 strømsvigt
 terror (større ulykker)
 indkvartering (ulykker)
 indkvartering (naturkatastrofer)
 forplejning
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eller konstateret terroranslag med B eller C våben
eller skudepisoder
eller konstateret bombesprængning
eller konstateret bombetrussel Rådhuset

Endvidere kan beredskabsplanen kan aktiveres ved:
 epidemier
 på anmodning fra Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK)
 på anmodning fra vagtcentral eller den lokale beredskabsstab (Politiet)
 på anmodning fra Beredskabsstyrelsen
 andre hændelser, der påvirker kommunens evne til at opretholde det normale serviceniveau overfor borgerne.
Der er særlige procedurer for, hvorledes visse eksterne samarbejdspartnere kan anmode om,
at beredskabsplanen aktiveres. Eksterne samarbejdspartnere er:
 Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK)
 Den lokale beredskabsstab (Politiet)
 Beredskabsstyrelsen
1.15.1 Alarmeringsoversigt

Opdateret alarmeringsoversigt findes i C3-systemet.
1.16 Bilag
Bilag til denne plan er indeholdt i afsnit 2, 3 og 4.
Afsnit 2 omfatter
 Køge Kommunes beredskab overfor mindre hændelser og decentrale plan for fortsat
drift
 Det stående beredskab
 Supplering af det stående beredskab (action card, ressourceoversigter m.v.)
Afsnit 3 omfatter planlægningsgrundlaget, herunder
 Kommunens organisation, ansvar og kompetencer
 Opgaver i en beredskabssituation
Afsnit 4 er kommunens alarmeringsliste.
1.17 Vigtige rutiner som ikke fremgår af beredskabsplanen

Kommunens it-systemer er vitale for kommunens daglige drift. Derfor udarbejder IT- og
Digitaliseringsafdelingen særskilte analyser og tilhørende procedurer, der i videst muligt
omfang skal sikre den daglige it-drift. Men da større svigt af kommunens it kan forekomme, selv om sandsynligheden søges minimerer mest muligt, har de enkelte forvaltninger overvejet konsekvenserne af it-svigt og hvordan virkninger heraf kan afbødes. I
nogle tilfælde har det resulteret i action card, som er indarbejdet i planens del 2. I andre tilfælde vurderes det, at de daglige rutiner kan udskydes til driften er normaliseret.
De vigtige it-systemer som håndterer udbetaling af sociale ydelser og løn afvikles eksternt hos kommunens samarbejdspartner. Det kan også ske selv om kommunens egen
it-installation er ude af drift. Sådanne situationer håndterer de berørte afdelingen derfor
i samarbejde med den eksterne leverandør, og løsningsvalget tilpasses den konkrete situation.
1.18 Godkendelse og ændringer

Den samlede beredskabsplan er godkendt af Byrådet.
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Indholdet i afsnit 2, 3 og 4 kan løbende administrativt justeres svarende til ændringer i
organisation, den tekniske udvikling og indvundne erfaringer. Justeringer skal godkendes af beredskabschefen.
Ved større principielle ændringer eller ved væsentlige ændringer i de risikomæssige forhold skal planen forelægges Byrådet til godkendelse og efterfølgende tilsendes kommunens beredskabsmæssige samarbejdspartnere blandt andre Midt- og Vestsjællands Politi, Beredskabsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Regionsrådet og nabokommuner.
1.19 Underskrifter

Køge Byråd, den

Marie Stærke
Borgmester

Torben Nøhr
Teknisk Direktør
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1.20 Ordliste
Action card (AC)

Kortfattet oversigt over en bestemt funktion og opgaver ved
større hændelser.

AMK (Akut Medicinsk
Koordinationscenter)

Den funktion, der i en region koordinerer den samlede medicinske indsats ved større hændelser.
AMK er i disse tilfælde indgangen, herunder kommunikationsmæssigt, til hele regionens sundhedsvæsen. Den regionskoordinerende funktion varetages fra AMK.

AMK-læge

Den speciallæge der i den konkrete situation leder AMK og den
sundhedsberedskabsmæssige indsats i regionen.

Beredskabet i den
primære sundhedstjeneste

Beredskabet i den primære sundhedstjeneste er sundhedsberedskabet i den del af sundhedsvæsenet, der ligger uden for
sygehusene.
Kommunernes opgaver omfatter hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecentre.
Regionernes opgaver omfatter planlægning og inddragelse af
praksisområdet, herunder praktiserende læger, speciallæger,
psykologer, fysioterapeuter m.v.

Beredskabssituation

En situation, hvor kommunes beredskab træder i funktion.

CBRNE-hændelser

I denne sammenhæng et bredt dækkende samlebegreb for alle
tilsigtede og utilsigtede hændelser, forårsaget af kemiske stoffer og produkter (C), biologiske materiale, smitsomme eller
overførbare sygdomme (B), radiologisk materiale (R), eller nukleart materiale (N) og (E) eksplosive stoffer

Civil sektors beredskab

Den forpligtelse, der påhviler bl.a. offentlige myndigheder, til at
planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets
funktioner i tilfælde af ulykker og større hændelser, herunder
krigshandlinger, samt for at kunne yde støtte til forsvaret.

Designering

Den, der under krise eller krig har mødepligt ved redningsberedskabet, kan af Beredskabsstyrelsen fritages for mødepligt
for at kunne forblive i andre vigtige samfundsfunktioner.
Den, der under krise eller krig har mødepligt ved forsvaret, kan
af Forsvarskommandoen eller Hjemmeværnskommandoen fritages for mødepligt for at kunne forblive i andre vigtige samfundsfunktioner.

Ekstraordinær udskrivning

Udskrivning fra sygehuse af ikke akut behandlingskrævende
patienter. Udskrivningen sker med kort varsel for at frigøre
sengepladser på sygehuset ved større hændelser.

Embedslægevagt

Embedslægeinstitutionen har en døgndækkende vagtordning.
Vagthavende har særlig indsigt i vurdering af befolkningsgruppers sundhedsforhold og helbredsrisici ved udsættelse for kemiske og biologiske stoffer, samt er orienteret om radiologisk og
nukleart materiales påvirkninger af mennesker. Vagthavende
embedslæge kan ved behov tilkaldes til skadestedet ved
CBRNE-hændelser (kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare hændelser).

Epidemi

Udtryk, der anvendes, når en smitsom sygdom breder sig meget hurtigt. I Danmark anvendes udtrykket, når der sker en
fordobling af sygdomstilfældene inden for en uge.

Evakuering

En flytning af personer fra deres opholdssted.

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:
Dato:

Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

Del af:
Side:

Østsjællands Beredskab
November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2
Side 20 af 165

Indsatsleder

Betegnelse forbeholdt indsatsleder politi og indsatsleder redningsberedskab.

Indsatsleder – politi

Den person fra politiet, der varetager den koordinerende ledelse af den samlede indsats i indsatsområdet og den polititaktiske
ledelse inden for indsatsområdet.
Indsatsleder - politi har kommandoen over indsatte enheder fra
politiet.

Indsatsleder – redningsberedskab

Den person fra redningsberedskabet, der varetager den tekniske og taktiske ledelse af indsatsen på et skadested, og som
har kommandoen over samtlige indsatsenheder.

Karantæne

For at hindre mulig smittespredning fra personer, som har været udsat for smitte – men endnu ikke er blevet syge – kan det
afhængigt af sygdommen besluttes, at de udsatte personer skal
holdes samlet og afsondret fra den øvrige befolkning. Herom
anvendes udtrykket karantæne.

ISL-SU (koordinerende læge)

Den læge i indsatsområdet, der har det sundhedsfaglige ansvar
og ledelsen af den medicinske indsats i indsatsområdet, og som
prioriterer og efter aftale med AMK visiterer de tilskadekomne/syge samt kommunikerer med AMK.

Krise, krisesituation

Benævnelsen benyttes ofte om en uønsket hændelse, som mere alvorligt truer befolkningens liv, samfundets værdier, miljø
og samfundsvigtige funktioner. Kendetegn ved krise kan bl.a.
være overraskelsesmomentet, mangel på kontrol, mange aktører, komplicerede beslutningsprocesser, mangel på information
og endvidere ofte stor ekstern interesse fra bl.a. offentligheden
og medierne.

Kommunens krisestøtte beredskab

Kommunens krisestøtteberedskab, der kan indsættes ved mindre hændelser, hvor det regionale kriseterapeutiske beredskab
ikke aktiveres, eller efter anmodning fra AMK som supplement
til det regionale kriseterapeutiske beredskab. Kommunens krisestøtteberedskabs opgaver er:
 at give omsorg og ro
 at skabe en medmenneskelig og lyttende atmosfære
 at rådgive de berørte om de reaktioner, der kan opstå
efterfølgende
 at oplyse, hvor der efterfølgende kan søges yderligere
hjælp og støtte
 i påkommende tilfælde at søge supplerende assistance
fra regionens kriseterapeutiske beredskab.
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Er beredskab, der kan yde praktisk og social støtte til en gruppe
af borgere, der f.eks. i en og samme akutte hændelser mister
deres bolig og ejendele.
Beredskabet kan også indsættes ved akutte hændelser, hvor
mange mennesker skal indkvarteres og forplejes i kommunen. I
de situationer kan opgaverne udover praktisk og social støtte
være registrering, pleje og omsorg.
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2. Køge Kommunes operationelle beredskab
2.1 Delberedskabsplaner og beredskab over for mindre hændelser
Nedenstående delplaner m.v. er tilgængelige på kommunens intranet.
2.1.1 Børne- og Uddannelsesforvaltningen
Skoler, daginstitutioner m.v. har:
 en delberedskabsplan, der indeholder en alarmerings- og evakueringsinstruks og evt.
instrukser for information af pårørende
 lokale beredskabsinstrukser for håndtering af:
o brand
o

ulykker med børn

o
o

andre hændelser, f.eks. ekstremt vejrlig, større bygnings-beskadigelser, svigt
af vand eller afløb
Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger (PLOV)

o

bombetrusler

Forvaltningens institutioner skal indarbejde instrukser1 der udsendes af Velfærdsforvaltningen vedrørende smitte og smitsomme sygdomme, eksempelvis vedrørende pandemisk influenza.
Til brug i akutte evakueringssituationer skal der være lettilgængelige opdaterede oversigt
over særligt udsatte institutioner for børn.
Østsjællands Beredskab har udarbejdet skabeloner for skoler, SFO’er og daginstitutioners
lokale beredskabsinstrukser. Den enkelte institution kan tilpasse skabelonerne, så de modsvarer de konkrete forhold på institutionen. Derudover har Østsjællands Beredskab udarbejdet ”Ordensregler for Køge Kommune”, der er implementeret i alle institutioner omfattet af
Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter.
I samarbejde med Østsjællands Beredskab er der udarbejdet delberedskabsplaner for indkvartering og forplejning af nødstedte. Planer er udarbejdet således, at en hal og en skole
udgør en fælles enhed. Hallen anvendes til modtagerstation og til ophold for lettere indkvartering. Skulle det blive nødvendigt med at oprette egentligt indkvartering, vil den
tilhørende skole blive benyttet.
Der vil som udgangspunkt kunne indkvarteres 800 personer pr. enhed (hal plus skole),
dog således, at der maksimalt vil kunne åbnes 2 enheder i kommunens samtidig.
Indkvarteringsenheder
1.
Rishøjhallen

1

Kirstinedalsskolen

Skolevej 7
Skolevej 1

4600 Køge
4600 Køge

2.

Køge Hallen
Asgård Skole

Ved Stadion 4
Norsvej 2

4600 Køge
4600 Køge

3.

Ravnsborghallen
Søndre Skole

Ravnsborgvej 3
Rasmussensvej 23

4600 Køge
4600 Køge

Den sundhedsfaglige beredskabsledelse skal sikre, at instrukserne afspejler Sundhedsstyrelsens og embedslægerne anbefalinger
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4.

Herfølgehallen
Holmebækskolen

Vordingborgvej 124A
Pogebanken 9

4681 Herfølge
4681 Herfølge

5.

Ejbyhallen
Ejby Skole

Skovvang 4
Skovvang 6

4623 Lille Skensved
4623 Lille Skensved

6.

Borup Hallerne
Borup Skole

Hovedgaden 65
Hovedgaden 39

4140 Borup
4140 Borup

7.

Skovhallen
Skovboskolen

Halvejen 2
Halvejen 2

4632 Bjæverskov
4632 Bjæverskov

2.1.2 Østsjællands Beredskab
Østsjællands Beredskab har action card for håndtering af:
 demonstration eller gadeoptøjer
 gidselsituationer eller skudepisoder
 bombesprængning eller trussel herom
 terroranslag med B eller C våben
 formodet trussel eller konstateret bombetrussel Rådhuset
Disse action card er udarbejdet efter retningslinjer fra Beredskabsstyrelsen ”Retningslinjer
ved CBRNE-hændelser”, januar 2016– seneste opdatering.
Østsjællands Beredskab har action card for håndtering af kystforureninger.
2.1.3 Velfærdsforvaltningen
Forvaltningens institutioner (plejehjem, bofællesskaber, botilbud m.v.) har en delberedskabsplan, der bl.a. indeholder en alarmerings- og evakueringsinstruks.
Plejeafdelinger og plejehjem har retningslinjer for håndtering af:



MRSA
Clostridium



Influenza A



EBSL

Retningslinjerne er udarbejdet af Køge Kommune. Ved evt. nye sygdomme udarbejdes retningslinjer efter vejledning fra Sundhedsstyrelsen og andre relevante parter.
Under hedebølger følges Sundhedsstyrelsens anvisninger:
 Varmt vejr og hedebølge – senest opdateret den 21. juli 2018.
Østsjællands Beredskab har udarbejdet skabeloner til lokale action card for hjemmeplejens/plejehjems håndtering af:


ekstreme vejrligssituationer




strømsvigt
brand på plejehjem

Skabelonerne kan tilpasses, så de modsvarer de konkrete forhold i hjemmeplejen / på plejehjem.
Bestillersektionen og støtte-behandlergruppen har til brug i akutte evakueringssituationer
lettilgængelige opdaterede lister over:


plejekrævende borgere i eget hjem (lister kan trækkes via Vitae)
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Social- og Sundhedsafdelingen har udarbejdet tilsvarende lister over:


udsatte borgere i bofællesskaber og botilbud (lister kan trækkes via Vitae).

Der er delplaner for:
 indretning og bemanding af ekstraordinær lægevagtkonsultation i lokalerne på Møllebo
 disponering af lokaler og indkaldelse af supplerende personale ved modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene.
Derudover har beredskabet udarbejdet ”Ordensregler for Køge Kommune”, der er implementeret i alle institutioner omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter.
2.1.4 Teknik- og Miljøforvaltningen
Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet ”Beredskabsplan ved forurening af drikkevandsforsyningen”. Planen er kendt af samtlige offentlige og private vandforsyninger i
kommunen, der ligeledes har udarbejdet lokale beredskabsplaner med tilsvarende oplysninger.
2.1.5 ETK – Ejendomme Teknik Køge
ETK – Ejendomme Teknik Køge er en del af Køge Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.
Senest opdaterede organisationsdiagram af 12. september 2018 fremgår af Køge Kommunes hjemmeside.
ETK’s





ansvarsområder
Vej og Park
Entreprenør
Rengøring
Ejendomsservice

ETK, Høgevej 9, 4600 Køge, telefon 56 67 63 85 har en døgnvagtsordning på telefon
20 23 60 94 alle dage kl. 16.00 – 07.30 i akutte tilfælde ved f.eks. oversvømmelser eller
stormskader.
Denne plans actioncard AC 630 er bindeleddet mellem kommunens beredskabsplan og ETK’s
interne beredskabsplan.
Derudover har ETK følgende interne actionscard:
AC 631 ETK (Entreprenør Teknik Køge) – Aktivering af ETK i forbindelse med ved vejrfænomener (kraftig nedbør)
AC 632 ETK (Entreprenør Teknik Køge) – Aktivering af ETK i forbindelse med ved vejrfænomener (oversvømmelse)
AC 633 ETK (Entreprenør Teknik Køge) – Aktivering af ETK i forbindelse med ved vejrfænomener (snestorm)
AC 634 ETK (Entreprenør Teknik Køge) – Aktivering af ETK i forbindelse med ved vejrfænomener (storm)
2.1.6 Klar Forsyning
Køge Kommune har – sammen med Greve, Solrød og Stevns kommuner - samlet driften af
forsyningsvirksomhederne i en virksomhed, KLAR Forsyning, der varetager forsyningsvirksomhed vedrørende vand, varme og afløb.
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Køge Holding A/S

Køge Vand A/S

Køge Afløb A/S

Køge Varme A/S

Køge Vind A/S

KLAR Forsyning har døgnvagtsordning ved svigt af vand, varme og afløb.
KLAR Forsyning, Vasebækvej 40, 4600 Køge har døgnvagtsordning på telefon 56 65 22
22.
Vagthavendes normale funktion er:




at sikre driften af kommunens forsyningsanlæg
at iværksætte umiddelbare afhjælpnings- og afværgeforanstaltninger
at alarmere vagthavende indsatsleder, hvis situationen ikke umiddelbart kan overskues eller borgerne forventes at blive berørt i væsentligt omfang.

Denne plans actioncard AC 620, AC 621 og AC 622 er bindeleddet mellem kommunens beredskabsplan og KLAR Forsynings interne beredskabsplan.
Derudover er der interne planer:
AC 623 KLAR Forsyning – Aktivering af KLAR Forsyning i forbindelse med ved vejrfænomener (kraftigt nedbør, oversvømmelse og afløbsforhold)
AC 624 KLAR Forsyning – Aktivering af KLAR Forsyning i forbindelse med ved vejrfænomener (kraftig nedbør – vandforsyning / oversvømmelse)
AC 625 KLAR Forsyning – er skrevet ind i AC 624 og udgår derfor.
AC 626 KLAR Forsyning – Aktivering af KLAR Forsyning i forbindelse med ved vejrfænomener (storm – vandforsyning)
2.1.7 Private vandværker
Sammenhængen mellem Køge Kommunes beredskabsplan og de private vandværkers beredskab er sikret med Teknik- og Miljøforvaltningens ”Beredskabsplan ved forureninger af
drikkevandsforsyningen”, jf. pkt. 2.1.4.
2.2 Kommunens stående beredskab
2.2.1 Køge Kommunes redningsberedskab
Yder den øjeblikkelige livreddende og afværgende indsats på skadestedet. Alarmeres via
112.
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2.2.2 Køge Kommunes vagthavende indsatsleder
Vagthavende indsatsleder kan kontaktes døgnet rundt.
Vagtens telefonnummer er 56 67 67 24.
Alternativt kan kontakten tilvejebringes via 112.
Det er de numre, som i en akut beredskabssituation kan benyttes af kommunens beredskabsmæssige samarbejdspartnere:
 Politi
 Alarmcentral
 Den lokale beredskabsstab (politi)
 Beredskabsstyrelsen
2.2.3 Køge Kommune – Døgnplejens akutnummer
I akutte situationer kan AMK, andre dele af det regionale sundhedsberedskab, Sundhedsstyrelsen eller Lægemiddelstyrelsen kontakte Køge Kommunes Døgnpleje på akutnummer: 60
23 73 33.
Den vagthavende sygeplejerskes opgaver i sådanne situationer er efter behov, at
iværksætte relevante actioncard, f.eks. ved
 ekstraordinær udskrivning fra sygehusene
 behov for kommunens omsorgsberedskab
 behov for kommunens krisestøtteberedskab
 etablering af ekstraordinære lægevagtkonsultationer
Ved alle sådanne henvendelser skal vagten orientere kommunens sundhedsfaglige beredskabsledelse og vagthavende indsatsleder, som forestår det videre forløb og orienterer krisestyringsstaben.
2.2.4 Køge kommunens sundhedsfaglige beredskabsledelse
I ikke akutte situationer indenfor normal arbejdstid kan AMK, andre dele af det regionale
sundhedsberedskab, Sundhedsstyrelsen eller Lægemiddelstyrelsen kontakte Køge Kommunens sundhedsfaglige beredskabsledelse. For kontaktinformation se afsnit 4.
2.2.5 Vinterberedskab
Kommunen har et beredskab for snerydning og glatføre bekæmpelse. Beredskabet er etableret i tiden 1. oktober til 30. april med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode.
Beredskabet er i sin helhed beskrevet i kommunens ”Regulativ for vintervedligeholdelse og
renholdelse af veje”.
Motorvejene i kommunen er statsveje, hvor staten forestår vintervedligeholdelsen.
Veje, i Køge Kommune er opdelt i 3 vintervejklasser, I – III, fortove og Stier i Køge Kommune er inddelt i 2 vinterklasser, I – II, pladser, herunder p-pladser, er opdelt i 3 vintervejklasser, I – III.

Vinterkategorier

Vejtype

Serviceniveau

Veje klasse I

Omfatter de vigtigste gennemfartsog trafikveje med betydning for
gennemkørende trafik, sygehus,
visse institutioner og kollektiv trafik.

Tilstræbes holdt farbare uden
gener på alle tider af døgnet,
ved at:


glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning



snerydning igangsættes
ved drivedannelse eller in-
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den der falder op til 5 cm
jævnt lag.
Veje klasse II

Veje klasse III

Omfatter


gennemgående stamveje, der
giver adgang til samlede boligområder eller tjener som skoleveje, herunder veje med cyklister



boligveje, der tjener som eneste
adgang til offentlige institutioner



busstoppesteder.



betydende parkeringspladser

Omfatter



Fortove og stier
klasse I

Fortove og stier
klasse II

boligveje, der giver adgang til de
enkelte ejendomme
parkeringspladser

Stier med afgørende betydning for
afvikling af
trafikken:


Primære hovedstier og – fortove



Primære busstoppesteder



Skole stier

Øvrige hovedstier og fortove,
og lokale stier til flerbrugerområder

Tilstræbes holdt farbare uden
væsentlige gener indenfor
normal arbejdstid, men i øvrigt
efter behov og om fornødent
hele døgnet. Særlige forhold
kan nødvendiggøre prioritering
af disse veje.


Glatførebekæmpelse som
udgangspunkt foretages
ved præventiv saltning.



Snerydning igangsættes
ved drivedannelse eller inden der falder op til 8 cm
jævnt lag.

Vinter vedligeholdes normalt
ikke.
I særlige tilfælde dog inden for
normal arbejdstid.
Tilstræbes holdt farbare på alle
tider af døgnet.

Vinter vedligeholdelse normalt
ikke. I særlige tilfælde dog
inden for normal arbejdstid

Pladser klasse I

Vinter vedligeholdelse foretages

Pladser klasse
II

Vinter vedligeholdelse foretages delvis

Pladser klasse
III

Vinter vedligeholdelse foretages ikke

2.2.6 Eksterne vagtfunktioner
Borup Varmeværk
Bækgårdsvej 62
4140 Borup

Telefon: 57 52 67 01
Link til Borup Varmeværks hjemmeside

SEAS-NVE
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Telefon: 70 29 29 29
Link SEAS NVE’s hjemmeside

HMN Naturgas I/S
Gladsaxe Ringvej 11

Telefon i normal arbejdstid: 62 25 91 14

2860 Søborg

Telefon udenfor normal arbejdstid: 62 25 90 00
Link HMN Naturgas’ hjemmeside
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2.3 Action Card der kan supplere delberedskabsplaner og det stående beredskab
I forlængelse af Køge Kommunes stående beredskab har kommunen udarbejdet et sæt forud fastlagte planer i form af actioncards. Disse actioncards supplerer og udvider kommunens
beredskab, afhængigt af beredskabssituationen.
Actioncard der eksempelvis kan anvendes:

Supplerer det stående beredskab med:

2.3.1 Direktionen
Dagsorden-krisestaben

AC 001

Dagsorden til første møde i krisestaben

2.3.2 Kultur- og Økonomiforvaltningen / Velfærdsforvaltningen
Administrativ støttefunktion for krisestyringsstaben i beredskabssituationer
(Kultur- og Økonomiforvaltningen)

AC 100

Krisestaben sættes Borgmesterkontoret til at orienterer øvrige
forvaltninger

Borgerservice – Bemanding af omstillingen (Velfærdsforvaltningen)

AC 101

Bemandes efter behov

Oprettelse af krisestabslokale (Kulturog Økonomiforvaltningen)

AC 201

Rådhusservice opretter krisestabsrum i møderum 3 og 4
efter besked fra Østsjællands
beredskab / Krisestaben

Alarmerings- og beslutningshierarki i
krisesituationer

AC 202

Kommunens ledelseshierarki er
gældende i en krisesituation

Indkvartering og forplejning

AC 203

Aktiveres af Østsjællands Beredskab / Krisestaben

2.3.3 Østsjællands Beredskab

Østsjællands Beredskab (interne planer)

Under ”Indsatsplaner” i den elektroniske udgave findes beredskabets forholdsordre, actioncard
samt beredskabsplaner for virksomheder.

2.3.4 Kultur- og Økonomiforvaltningen
Ved alle hændelser, hvor der er behov
for kommunikation og information

2.3.4.1

AC 300

Information til borgere og ansatte. Varetager kontakter til medier
mm.

IT- & Digitaliseringsafdelingen

DDOS cyper angreb

AC 350

Afværge konsekvenser af et cyber
angreb

Nødstrøms anlæg fejler

AC 351

Genetablere drift uden om nødstrøm

Udfald Bystrøm (Generator svigter)

AC 352

Genetabler generator drift

Hovedkrydsfelt-3

AC 353

Retablerer hovedkrydsfelt

Udfald Bystrøm (UPS svigter)

AC 354

Bypass UPS

Udfald Bystrøm – Nødgenerator drift

AC 355

Sikring af vedvarende nødstrøms-
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forsyning

Risiko for vand i kælder

AC 356

Relokering af Drift personel (fjern drift)

AC 357

Ekstern kommunikation

AC 358

Reetablering af ekstern kommunikation ved nedbrud

Andre cyper angreb

AC 359

Afværge konsekvenser af andre
cyper angreb end beskrevet i AC
350.

Ved varsel om pandemisk influenza
eller andre smitsomme sygdomme

AC 400

Retningslinjer for plejepersonale
tilpasset den pandemiske fase.

Når særligt udsatte ikke selvhjulpne
borgere som påvirkes af en beredskabssituation, hvor politi eller beredskab ikke er involveret i den direkte
afhjælpende indsats, f.eks. ved forsyningssvigt (el, vand, varme eller kloak.) eller i ekstreme vejrligssituationer.

AC 401

Hjælp til ikke selvhjulpne borgere
i beredskabssituationer.

Ved evakuering af ikke selvhjulpne
borgere fra en bydel

AC 402

Oplysninger om ikke selvhjulpne
borgere til politi og redningsberedskab i en evakueringssituation
samt, efter en evakuering, at tage
hånd om særligt udsatte borgere.

Ved alle hændelser hvor en større
gruppe borgere berøres af en akut
hændelse

AC 403

Kommunens omsorgsberedskab

Ved psykosocial påvirkning af en større
gruppe borgere

AC 404

Kommunens krisestøtteberedskab

Ved modtagelse af ekstraordinært udskrevne sygehuspatienter

AC 405

Modtagelse af patienter til videre
pleje i kommunen

Ved behov for vaccinationssteder

AC 406

Oprettelse af vaccinationscentre i
kommunen på foranledning af
AMK

Ved behov for ekstraordinære lægevagtkonsultationer

AC 407

Manglende strøm hjemmeplejen

AC 408

Brand på plejehjem

AC 409

Karantæneplanlægning

AC 410

CBRNE - Hændelser

AC 411

Sikring mod indkommende vand

2.3.5 Velfærdsforvaltningen

2.3.6 Børne- og Uddannelsesforvaltningen
Aktivering af dagtilbud i forbindelse
med ved vejrfænomener

AC 500

Aktivering af skoler og SFO’er i forbin-

AC 501
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delse med ved vejrfænomener
Aktivering af skoler og SFO’er i forbindelse med større uheld med børn

AC 502

Aktivering af dagtilbud i forbindelse
med større uheld med børn

AC 503

Aktivering af skoler og SFO’er i forbindelse med skoleskyderier, bombetrusler m.m.

AC 504

Er under udarbejdelse.

Aktivering af dagtilbud i forbindelse
med større skyderier, bombetrusler
m.m.

AC 505

Er under udarbejdelse.

2.3.7 Teknik- og Miljøforvaltningen
ETK (Ejendomme Teknik Køge)
Manglende vand på en skole og SFO

AC 600-1

Manglende varme på en skole og SFO

AC 600-2

Manglende el på en skole og SFO

AC 600-3

Manglende vand i et dagtilbud

AC 600-4

Manglende varme i et dagtilbud

AC 600-5

Manglende el på i et dagtilbud

AC 600-6

Manglende vand på en ældre specialinstitution

AC 600-7

Manglende varme på en ældre specialinstitution

AC 600-8

Manglende el på en ældre specialinstitution

AC 600-9

Brand på i et dagtilbud

AC 600-10

Brand på en skole og SFO

AC 600-11

Brand på en ældre special-institution

AC 600-12

2.3.7.1

Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljøafdelingen

Beredskabsplan ved akutte vandforureninger (internt)

AC 601

Instruks til at sikre, at medarbejdere i Miljøafdelingen kan håndtere akutte opstået forureninger.

Beredskabsplan ved drikkevandsforureninger

AC 602

Inkl. kogeanbefalinger

Husdyrsygdomme og zoonoser

AC 603

Udbrud af husdyrsygdomme

Beredskabsplaner for de enkelte private
vandværker i kommunen

-----

Findes i den elektroniske udgave
under action card

2.3.7.2
Kultur- og Økonomiforvaltningen, Rådhusservice
Oprettelse af krisestyringsstabens
AC 610
Oprettelse af krisestyringsstabens
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mødelokale i rum 3 og 4 på Rådhuset

Oprettelse af sikrede telefoner og nødstrøm til PC

AC 611

Etablering af sikrede telefoner i
forvaltningerne

Formodet trussel eller konstateret
bombetrussel Rådhuset

AC 612

Instruks

Formodet trussel eller konstateret trussel om knivstikkeri / skyderi Rådhuset

AC 613

Manglende vand på Rådhuset

AC 614

Manglende varme på Rådhuset

AC 615

Manglende el på Rådhuset

AC 616

Brand – aktivering af Rådhuset

AC 617

Brand på Rådhuset

AC 618

2.3.7.3

Er under udarbejdelse.

KLAR Forsyning

Ved svigt/forurening af vandforsyning

AC 620

Vurderer svigtets omfang

Ved svigt af kloakpumpestationer eller
ved risiko for oversvømmelse

AC 621

Vurderer svigtets omfang

Ved større forureninger

AC 622

Vurderer svigtets omfang

KLAR Forsynings interne actioncards

AC 623
til

AC 623 Kraftig nedbør, oversvømmelse og afløbsforhold
AC 624 Vandforsyning, kraftig
nedbør og oversvømmelse
AC 625 indgår i AC 624
AC 626 Storm (Vandforsyning)

AC 626

2.3.7.4

ETK - Ejendomme Teknik Køge

ETK og ekstreme vejrligssituationer

AC 630

Overordnet

ETK’s interne actioncards

AC 631
til

AC
AC
AC
AC

AC 634

631
632
633
634

ETK
ETK
ETK
ETK

(kraftig nedbør)
(oversvømmelse)
(snestorm)
(Storm)
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AC 100 Administrativ støttefunktion for krisestyringsstaben i beredskabssituationer
Ansvarlig:

Kultur- og Økonomiforvaltningen, Stab for Byråd
og Direktion

Opgaver:

Administrativ støttefunktion for krisestyringsstaben i
beredskabssituationer

Aktivering:

Dette actioncard sættes i værk af krisestyringsstaben
ved henvendelse til Borgmesterkontoret, der sætter
nedenstående i værk

Kontaktinformation:

Se alarmeringsliste i afsnit 4.

Stab for Byråd og Direktions
opgaver

Indhold

Indkald personale:

Efter aftale med krisestyringsstaben indkaldes administrativ, juridisk, IT-mæssigt eller anden bistand.

Aktiver beredskabet i berørte
forvaltninger:

Efter aftale med krisestyringsstaben

Aktiver evt. Kommunikationsberedskabet og Borgerservice:

Efter aftale med krisestyringsstaben aktiveres

Klar melding:

Klar melding gives til Borgerservice og de berørte forvaltninger, når krisestyringscentret er bemandet og i
funktion.

Øvrige opgaver:

Krisestyringsstaben serviceres.




orienteres ledelserne i berørte forvaltninger
aktiveres en eller flere forvaltningers beredskaber



Kommunikationsberedskabet
Borgerservice for bemanding af omstillingen

Orientering af det politiske niveau efter aftale med
Borgmesteren.
I kronologisk orden registreres:



Afvikling:

henvendelser til krisestyringsstaben
ændringer i beredskabssituationen
beslutninger

Støttefunktionens ophør besluttes af krisestyringsstaben.
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AC 101 Borgerservice – Bemanding af omstillingen
Ansvarlig:

Velfærdsforvaltningen, Borgerservice

Opgaver:

I beredskabssituationer at bemande omstillingen for besvarelse af telefoniske henvendelser fra borgerne.
Omstillingen kan bemandes i to trin.


Trin 1 – telefonbesked på kommunens automatiske
telefon svarer på tlf. 56 67 67 67 – koordineres
med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300



Trin 2 – ved udvidet behov bemanding af kommunens omstilling

Aktivering:

Dette indsatskort sættes i værk af krisestyringsstaben, den
sundhedsfaglige beredskabsledelse eller den berørte forvaltning ved henvendelse til Borgerservice.

Kontaktinformation:

Se alarmeringsliste i afsnit 4.

Borgerbetjening

Indhold

procedurer og opgaver
Trin 1

Aktiver telefonsvarer med telefonbesked - koordineres med
Kommunikationsafdelingens informationsmedarbejdere.

Trin 2

Indhold - Ved udvidet behov bemanding af kommunens
omstilling

Indkald supplerende
personale:

Bemand omstillingen

Omstillingens opgaver:



Meddeler krisestyringsstaben/den sundhedsfaglige beredskabsledelse/forvaltningen, når omstillingen er bemandet



Holder kontakt til krisestyringsstaben om, hvilke oplysninger, der skal gives til borgere, som henvender sig.



Viderestiller telefoner til krisestyringsstaben/den sundhedsfaglige beredskabsledelse/forvaltningen, når det
skønnes formålstjenligt. Især telefoner fra andre myndigheder.



Besvarelse af henvendelser fra borgerne



Pressehenvendelser henvises til Kommunikationsafdelingens informations- / kommunikationsmedarbejdere



Henvendelser registreres.



Krisestyringsstaben/den sundhedsfaglige beredskabsledelse/forvaltningen holdes orienteret om henvendelsernes karakter og omfang.

Normal drift:

Omstillingen overgår til normal drift, når meddelelse herom
gives af krisestyringsstaben/den sundhedsfaglige beredskabsledelse/forvaltningen.
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AC 201 Oprettelse af krisestyringsstabens mødelokale
Ansvar:

Kultur- og Økonomiforvaltningen, Rådhusservice

Alarmering:

Bliver alarmeret af sekretær

Beslutning og ledelse:

Kommunens normale ledelseshierarki er også gældende i
krisesituationer.
Umiddelbare og uopsættelige afhjælpnings- eller afværgeforanstaltninger kan iværksættes af alle niveauer, indtil et
overliggende ledelsesniveau er beslutningsdygtigt.
Det er kommunens krisestyringsstab der beslutter, når
kommunens beredskabsplan aktiveres. Dog kan medarbejderne iværksætte actioncard mm. Når der er tale om uopsættelige afhjælpnings- eller afværgeforanstaltninger.

Redningsberedskabet:

Ved indsats af det afhjælpende beredskab på et skadested
er indsatslederen, for så vidt angår den tekniske ledelse af
både egne og fremmede styrker, uafhængig af det sædvanlige hierarki og ikke underlagt andre instanser.
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AC 202 Alarmerings- og beslutningshierarki i krisesituationer
Krisestyringsstaben
(Borgmester, direktion og beredskabschef)
Direktør
Afdelingsleder
Institutionsleder
Medarbejder

Alarmering:

Hvis et led i alarmeringskæden ikke umiddelbart kan kontaktes, alarmeres næste led.
Endvidere har Byrådet vedtaget alarmering for:
 Vandforurening
 Snestorm
 Storm / Orkan
 Kloaksvigt
 Kraftig nedbør
 Oversvømmelse  Strømsvigt
 Terror
 Indkvartering
 Forplejning
Skemaet fremgår af afsnit 1.15

Beslutning og ledelse:

Kommunens normale ledelseshierarki er også gældende i
krisesituationer.
Umiddelbare og uopsættelige afhjælpnings- eller afværgeforanstaltninger kan iværksættes af alle niveauer, indtil et
overliggende ledelsesniveau er beslutningsdygtigt.
Det er kommunens krisestyringsstab, der beslutter, når
kommunens beredskabsplan aktiveres. Dog kan medarbejderne iværksætte actioncard mm., når der er tale om uopsættelige afhjælpnings- eller afværgeforanstaltninger.

Redningsberedskabet:

Ved indsats af det afhjælpende beredskab på et skadested
er indsatslederen, for så vidt angår den tekniske ledelse af
både egne og fremmede styrker, uafhængig af det sædvanlige hierarki og ikke underlagt andre instanser.

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:

Østsjællands Beredskab

Dato:
Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

November 2018

Del af:

Beredskabsplan/afsnit 2

Side:

Side 36 af 165

AC 203 Indkvartering og forplejning
Ansvarlig:

Beredskabschefen

Opgaver:

Indkvartere og forpleje op til 1.600 personer.

Aktivering:

Planen aktiveres ved henvendelse fra


Beredskabschefen, vagthavende indsatsleder, krisestyringsstaben eller dennes administrative støttefunktion

Kontaktinformation:

Se alarmeringsliste i afsnit 4.

Procedurer og opgaver

Indhold

Estimer omfanget:

De, der sætter planen i værk, skal indledningsvis

Vælg indkvarterings- sted og
iværksæt deres delplan herfor:

Registrering, pleje og omsorg, evt.
krisestøtte:



estimere omfanget af indkvarterings- og forplejningsbehovet



informere krisestyringsstaben

Delberedskabsplaner for indkvartering og forplejning af nødstedte er
udarbejdet således, at en hal og en skole udgør en fælles enhed.
Hallen anvendes til modtagerstation og til ophold for lettere indkvartering. Skulle det blive nødvendigt med at oprette egentligt
indkvartering vil den tilhørende skole blive benyttet. Der vil som
udgangspunkt kunne indkvarteres 800 personer pr. enhed (hal
plus skole), dog således, at der maksimalt vil kunne åbnes 2 enheder i kommunen samtidig.
Rishøjhallen
Kirstinedalsskolen

Skolevej 7
Skolevej 1

4600 Køge
4600 Køge

Køge Hallen
Asgård Skole

Ved Stadion 4
Norsvej 2

4600 Køge
4600 Køge

Ravnsborghallen
Søndre Skole

Ravnsborgvej 3
Rasmussensvej 23

4600 Køge
4600 Køge

Herfølgehallen
Holmebækskolen

Vordingborgvej
124A
Pogebanken 9

4681 Herfølge
4681 Herfølge

Ejbyhallen
Ejby Skole

Skovvang 4
Skovvang 6

4623 Lille Skensved
4623 Lille Skensved

Borup Hallerne
Borup Skole

Hovedgaden 65
Hovedgaden 39

4140 Borup
4140 Borup

Skovboskolen
Skovboskolen

Halvejen 2
Halvejen 2

4632 Bjæverskov
4632 Bjæverskov

Efter behov aktiverer vagthavende indsatsleder:


kommunens omsorgsberedskab til registreringsopgaver
samt pleje- og omsorgsforanstaltninger, AC 403



kommunens krisestøtteberedskab, AC 404
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Hvis der er behov aktiverer vagthavende indsatsleder:


Borgerservice til bemanding af omstillingen for besvarelse af telefoniske henvendelser, AC 300



Kommunikationsafdelingen til varetagelse af information, AC 101.
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AC 300 Informationsberedskab
Ansvarlig:

Kultur- og Økonomiforvaltningen, Stab for Byråd og Direktion,
Kommunikation

Opgaver:

Information til borgere, virksomheder og ansatte på foranledning af
krisestyringsstaben, den sundhedsfaglige beredskabsledelse eller en
forvaltning.
Informationen kan iværksættes i to trin.

Aktivering:



Trin 1 – telefonbesked på kommunens automatiske telefon
svarer på tlf. 56 67 67 67



Trin 2 – ved udvidet behov for information

Informationsberedskabet aktiveres ved henvendelse fra
 krisestyringsstaben


den sundhedsfaglige beredskabsledelse



en forvaltning

Kontaktinformation:

Se alarmeringsliste i afsnit 4.

Informationsberedskabets
opgaver

Indhold

Trin 1

Indtal besked på kommunens automatiske telefonsvarer

Trin 2

Ved udvidet behov bemanding af kommunens omstilling

Indkald personale:

Indkald nødvendigt personale

Information på
hjemmeside og
til presse:

Indhold udarbejdes i samarbejde med krisestyringsstaben, den
sundhedsfaglige beredskabsledelse eller den berørte forvaltning.

Information på
andre sprog:

Overvej om information på andre sprog skal udsendes.

Beredskabsmelding via pressen
og hjemmeside

Meddelelsens indhold udarbejdes i samarbejde med Politiet og krisestyringsstaben, den sundhedsfaglige beredskabsledelse eller den
berørte forvaltning.

Pressekontakter

DR (TV hovednummer)
Tlf: 35 20 30 40

DR, radioavisen:
Tlf. 35 20 58 00

TV-avisen
Tlf.: 35 20 45 20

DR København (P4 København)

Endvidere rådføres med embedslæger og andre ekspertberedskaber
i fornødent omfang. Kontaktinformation til Embedslæge og ekspertberedskaber er indarbejdet i alarmeringslisterne.

Mail: tva@dr.dk

Tlf.: 35 20 68 00

TV2 (hovednummer)
Tlf.: 39 75 75 75
Nyhederne

TV2 Lorry
Tlf.: 38 38 55 55

Tlf: 65 91 91 91

Mail: kbh@dr.dk

Mail:
redaktion@tv2lorry.dk
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Mail: nyhederne@tv2.dk
cm@radio-koege.dk
radio@radio-koege.dk
Tlf.: 56 65 52 22
Pressemøder:

Hvis Østsjællands Beredskab er indsat på et skadested, henvises til
de pressemøder som Politi og Redningsberedskabet afholder.
Først efter akutfasen, og når politiet har overdraget det videre forløb til kommunen, beslutter krisestyringsstaben om kommunale
pressemøder skal afholdes.

Afvikling:

Informationsberedskabets ophør besluttes af krisestyringsstaben/den berørte forvaltning.
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AC 350 DDOS Cyber angreb
Ansvarlig

Kultur- og Økonomiforvaltningen, IT- og Digitaliseringsafdelingen

Opgave

Afværge konsekvenserne ved et cyber angreb udført som ”denial-ofservice” (DoS) eller ”distributed denial-of-service”(DDoS) angreb, og
reetablere Internet adgang.

Aktivering

IT ledelsen (CAB), Major Incident proces

Forudsætninger

IT beredskabsmappen med indeværende ”actioncard” og seneste lister udskrevet under fanebladet cyber angreb.
Aftale med ISP/Globalconnect om DDOS beskyttelse.

Kontaktinformation

IT driftschef, Ricki Sørensen
IT chef, Ivan Harreskov

+45 30 54 50 27
+45 28 79 20 86

Support leder Anja Winchler
Support ServiceDesk

+45 28 79 21 14
+45 56 67 20 82

IT-administrator Peter Paciorek

+45 21 37 48 66

IT-administrator Bayramali Ozcelik

+45 31 22 46 86

Netværksadministrator Dennis Bjørk

+45 20 46 35 84

Kommunikationschef Tania Kejser

+45 21 46 50 51

GlobalConnect, OMC

+45 77 30 31 88

IT-koordinator KØF Palle Gjerulff

+45 28 79 25 05

IT-koordinator BUF Kenneth Schrøder

+45 56 67 22 19

IT-koordinator TMF Steen Muchitsch

+45 28 79 24 75

IT-koordinator VF Jacob Kjæmpe Mogensen

+45 40 18 00 40

Driftteamets
opgaver

Aktionsliste

Omfang

Analyser skadens omfang og konsekvenser. Herunder om reetablering
kan ske i eksisterende udstyr, firewall, på eksisterende linje og IPadresse.

Kontakt

ISP/Globalconnect for information om angrebets art, størrelse, start
tidspunkt samt indledende dialog om mulige workarounds for at genetablere Internetforbindelse indtil angrebet aftager igen.
Hvis angrebet er længerevarende, mere end 4 timer, eskaleres jfr.
Alarmeringsplanen som en større hændelse. Desuden kontaktes
Kommunikation med henblik på orientering på Facebook.

Klargør

Det afklares i dialog med ISP/Globalconnect om der kan etableres
workarounds på lokalt udstyr eller hos leverandøren. Leverandørens
anvisninger følges så vidt muligt.

Udfør

Etabler eventuelle workarounds som anbefalet af ISP/Globalconnect.

Test

Test at installationen fungerer korrekt, se test plan ”Firewall test.

Supportens

Aktionsliste
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opgaver
Kommunikation

Alarmeringsplanen følges. Supporten skal informere om skaden, konsekvensen og tidshorisont, for hvem og hvad der er ramt, til de berørte afdelinger. Supporten får informationen fra IT-drift chefen.
Der anvendes henholdsvis Intranet, Kjukken, mobiltelefon til ITkoordinatorer og eventuelt personligt fremmøde i afdelingerne.
Al ekstern kommunikation, til borgerne i Køge Kommune og andre
berørte parter, varetages af Kommunikationsafdelingen. Det indbefatter annoncering i Danmarks Radio vedrørende situationen og offentliggørelse på Facebook under angrebet.
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AC 351 Nødstrøms anlæg fejler helt
Ansvarlig

Kultur- og Økonomiforvaltningen, IT- og Digitaliseringsafdelingen

Opgave

Nødstrømsanlæg fejler og er ude af funktion. Genetabler drift uden
om nødstrøm anlæg.

Aktivering

IT ledelsen (CAB), Major Incident proces

Forudsætninger

IT beredskabsmappen med indeværende ”actioncard” og seneste lister udskrevet under fanebladet hovedkrydsfelt.
Indgående Kendskab til IT-Drift og Nødstrøms anlæg
Adgang til Server rum og UPS-rum samt Generatorer og Tank.
Bystrøm og it Last uden strøm og nedlukket

Kontaktinformation

IT-driftschef Ricki Sørensen
IT-chef Ivan Harreskov

+45 30 54 50 27
+45 28 79 20 86

Support leder Anja Winchler

+45 28 79 21 14

Support ServiceDesk

+45 56 67 20 82

System administrator Bjørn Hagen
System administrator Andreas Jensen

+45 28 79 20 53
+45 20 73 60 51

Coromatic
IT-koordinator KØF Palle Gjerulff

+45 66 17 62 60
+45 28 79 25 05

IT-koordinator BUF Kenneth Schrøder

+45 56 67 22 19

IT-koordinator TMF Steen Muchitsch

+45 28 79 24 75

IT-koordinator VF Jacob Kjæmpe Mogensen

+45 40 18 00 40

Drift teamets
opgaver

Aktionsliste

Omfang

Analyser risiko og konsekvenser.
Risiko for data tab og skade på it-udstyr, strømafbrydelse.

Bestil

Rekvirer fejlafhjælpning af serviceleverandør Coromatic.

Klargør

Hvis serverrum er uden strøm, afbryd alle sikringer for at undgå transieneter når forsyningsspænding tilkobles.

Udfør

Vær opmærksom på, at det kan være forbundet med livsfare at arbejde med stærk stømsanlæg, som ikke er korrekt afbrudt.
1)
2)
3)
4)

Gå til UPS rum og forstå strømtavlens funktion vedrørende Bypass
Sæt UPS i bypass helt uden om nødstrømsanlægget.
Hvis servere har været nede, gennemfør system genstart.
Afvent specialistbistand fra Coromatic for fejlafhjælpning.

Supportens
opgaver

Aktionsliste

Kommunikation

Alarmeringsplanen følges. Supporten skal informere om skaden, konsekvensen og tidshorisont for hvem og hvad, der er ramt, til de berørte afdelinger. Supporten får informationen fra IT-driftschefen. Der
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anvendes henholdsvis mobiltelefon til IT-koordinatorer og t fremmøde
i afdelingerne.
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AC 352 Udfald bystrøm (generator svigter)
Ansvarlig

Kultur- og Økonomiforvaltningen, IT- og Digitaliseringsafdelingen

Opgave

Genetabler Generator drift

Aktivering

IT ledelsen (CAB), Major Incident proces

Forudsætninger

IT beredskabsmappen med indeværende ”actioncard” og seneste lister udskrevet under fanebladet hovedkrydsfelt.
Indgående Kendskab til IT-Drift og Nødstrøms anlæg
Adgang til Server rum og UPS-rum samt Generatorer og Tank

Kontaktinformation

IT-driftschef Ricki Sørensen

+45 30 54 50 27

IT-chef Ivan Harreskov

+45 28 79 20 86

Support leder Anja Winchler

+45 28 79 21 14

Support ServiceDesk

+45 56 67 20 82

System administrator Bjørn Hagen

+45 28 79 20 53

System administrator Andreas Jensen

+45 20 73 60 51

Coromatic
IT-koordinator KØF Palle Gjerulff

+45 66 17 62 60
+45 28 79 25 05

IT-koordinator BUF Kenneth Schrøder
IT-koordinator TMF Steen Muchitsch

+45 56 67 22 19
+45 28 79 24 75

IT-koordinator VF Jacob Kjæmpe Mogensen

+45 40 18 00 40

Drift teamets
opgaver

Aktionsliste

Omfang

Analyser risiko og konsekvenser.
Risiko for data tab og skade på it-udstyr, strømafbrydelse

Bestil

Rekvirer fejlafhjælpning af serviceleverandør Coromatic.

Klargør

Hvis serverrum uden strøm, afbryd alle sikringer for at undgå transieneter når forsyningsspænding tilkobles.

Udfør

Vær opmærksom på, at det kan være forbundet med livsfare at arbejde med stærkstrømsanlæg, som ikke er korrekt afbrudt.
5)
6)
7)
8)
9)

Kontroller kølevand
Kontroller diesel stand
Genstart generator. Forsøg på hhv. generator 1 og 2
Hvis servere har været nede, gennemfør system genstart.
Hvis problem ikke løst, afvent specialist bistand fra Coromatic.

Supportens
opgaver

Aktionsliste

Kommunikation

Alarmeringsplanen følges. Supporten skal informere om skaden, konsekvensen og tidshorisont, for hvem og hvad der er ramt, til de berørte afdelinger. Supporten får informationen fra IT-driftschefen. Der
anvendes henholdsvis mobiltelefon til IT-koordinatorer og personligt
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AC 353 Hovedkrydsfelt (HX)
Ansvarlig

Kultur- og Økonomiforvaltningen, IT- og Digitaliseringsafdelingen

Opgave

Reetablering af hovedkrydsfelt (HX) ved nedbrud.

Aktivering

IT-ledelsen (CAB), Major Incident proces

Forudsætninger

IT beredskabsmappen med indeværende ”actioncard” og seneste lister udskrevet under fanebladet hovedkrydsfelt.
Rackskab, strøm og køling i andet lokale ved UX1, for reetablering.
Der skal være strøm udtag, 2 stk. CEE 3 polet 32A, i kontor ved UX1.
42U rackskab, med PDU. 20 stk. 10 meter multimode fiber kabler
50/125 LC-LC og 20 stk. 10 meter singlemode fiber kabler 9 SC-LC, til
fiber patch fra UX1 til nyt HX i kontor ved UX1.
Aftale om akut levering af netværksudstyr, moduler og interfaces af
samme type som eksisterende installation og konsulentbistand jvf.
service aftale R:\System Dokumentation\Netværk\Netdesign\Aftale\
Fakturagrundlag til faktura 119230-7.xlsx. Reaktionstiden på centralt
udstyr er 4 timer.
Backup af eksisterende IOS og konfigurationer på det kørende udstyr.
Eventuel flytning og eller reetablering af 1. prioritet servere og services.

Kontaktinformation

IT-driftschef Ricki Sørensen

+45 30 54 50 27

IT-chef Ivan Harreskov

+45 28 79 20 86

Support leder Anja Winchler

+45 28 79 21 14

Support ServiceDesk

+45 56 67 20 82

Netværksadministrator Hung Nguyen
Netværksadministrator Susan Rathsach

+45 20 46 35 84
+45 20 20 31 77

Intern Service, Vagttelefon
Intern Elektriker

+45 28 79 21 00
+45 28 79 21 03

ENCO, Vagttelefon

+45 43 43 37 77

Netdesign, Service og drift
IT-koordinator KØF Palle Gjerulff

+45 44 35 80 08
+45 28 79 25 05

IT-koordinator BUF Kenneth Schrøder
IT-koordinator TMF Steen Muchitsch

+45 56 67 22 19
+45 28 79 24 75

IT-koordinator VF Jacob Kjæmpe Mogensen

+45 40 18 00 40

Drift teamets
opgaver

Aktionsliste

Omfang

Analyser skadens omfang og konsekvenser. Herunder om reetablering
kan ske i eksisterende rack 3 og 10 (HX1 og HX2) eller skal ske i andet lokale.

Bestil

Kontakt Netdesign for levering af nødvendigt udstyr, jvf. omfang. Se
liste over udstyr i hovedkrydsfelt i ”R:\System Dokumentation\Netværk\
Dokumentation\netværksudstyr.xls”
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Hvis reetablering kan ske i eksisterende rack, skal kabling til defekt
udstyr dokumenteres, inden nedtagning. Herefter nedtages defekt
udstyr og der gøres klar til opsætning af erstatningsudstyr.
Hvis omfang af skaden er så stor, at hovedkrydsfelt skal reetableres i
andet lokale, skal kontor ved UX1 ryddes for personale, og der gøres
plads til opsætning af nyt rackskab. Kontakt Rådhusservice for klargøring af kontor. Såfremt der er problemer med strøm eller kabling til
reetablering tilkaldes ekstern elektriker fra firmaet ENCO.
Alle uplink i underkrydsfelter skiftes fra HX1 og HX2 til UX1. Uplink
forbindes til samme interfaces i core router, se oversigt over uplink i
”Hovedkrydsfelt uplink.

Udfør

Installer nødvendigt netværksudstyr og konfigurer udstyr med samme
IOS som den kørende version og seneste backup af konfigurationen.

Test

Test at installationen fungerer korrekt, se test plan ”Hovedkrydsfelt
test.

Supportens
opgaver

Aktionsliste

Kommunikation

Alarmeringsplanen følges. Supporten skal informere om skaden, konsekvensen og tidshorisont, for hvem og hvad der er ramt, til de berørte afdelinger. Supporten får informationen fra IT-driftschefen.
Der anvendes henholdsvis mobiltelefon til IT-koordinatorer og personligt fremmøde i afdelingerne.

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:

Østsjællands Beredskab

Dato:
Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

November 2018

Del af:

Beredskabsplan/afsnit 2

Side:

Side 48 af 165

AC 354 Udfald bystrøm (UPS svigter)
Ansvarlig

Kultur- og Økonomiforvaltningen, IT- og Digitaliseringsafdelingen

Opgave

Bypass UPS med henblik på at køre direkte på generatorstrøm.

Aktivering

IT ledelsen (CAB), Major Incident proces

Forudsætninger

IT beredskabsmappen med indeværende ”actioncard” og seneste lister udskrevet under fanebladet hovedkrydsfelt.
UPS går automatisk på Bypass ved fejl.
Indgående kendskab til Nødstrøms anlæg og IT-drift
Adgang til Server rum og UPS-rum samt Generatorer og Tank, Generator strøm eller bystrøm

Kontaktinformation

IT-driftschef Ricki Sørensen
IT-chef Ivan Harreskov

+45 30 54 50 27
+45 28 79 20 86

Support leder Anja Winchler

+45 28 79 21 14

Support ServiceDesk

+45 56 67 20 82

System administrator Bjørn Hagen
System administrator Andreas Jensen

+45 28 79 20 53
+45 20 73 60 51

Coromatic
IT-koordinator KØF Palle Gjerulff

+45 66 17 62 60
+45 28 79 25 05

IT-koordinator BUF Kenneth Schrøder

+45 56 67 22 19

IT-koordinator TMF Steen Muchitsch
IT-koordinator VF Jacob Kjæmpe Mogensen

+45 28 79 24 75
+45 40 18 00 40

Drift teamets
opgaver

Aktionsliste

Omfang

Analyser risiko og konsekvenser.
Risiko for data tab og skade på it-udstyr, strømafbrydelse.

Bestil

Rekvirer UPS fejlafhjælpning hos Coromatic.

Klargør

Hvis serverrum uden strøm, afbryd alle sikringer for at undgå transieneter når forsyningsspænding tilkobles.

Udfør

Vær opmærksom på, at det kan være forbundet med livsfare at arbejde med stærkstømsanlæg, som ikke er korrekt afbrudt.
1) Kontroller UPS er i automatisk bypass mode på UPS-display
2) Hvis UPS ikke i automatisk bypass følg dokumentation på UPS for
at aktivere manuel UPS-bypass
3) Hvis pkt. 2 ikke lykkes, anvend ekstern bypass. Husk at hvis
strøm til serverrum afbrydes undervejs, skal alle sikringer i serverrum afbrydes inden spænding tilsluttes.
4) Hvis serverne har været nede, gennemfør system genstart.
5) Alt fejler afvent Coromatic Specialist assistance.
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Test

-

Supportens
opgaver

Aktionsliste

Kommunikation

Alarmeringsplanen følges. Supporten skal informere om skaden, konsekvensen og tidshorisont, for hvem og hvad der er ramt, til de berørte afdelinger. Supporten får informationen fra IT-driftschefen. Der
anvendes henholdsvis mobiltelefon til IT-koordinatorer og personligt
fremmøde i afdelingerne.
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AC 355 Udfald bystrøm – nødgenerator drift
Ansvarlig

Kultur- og Økonomiforvaltningen, IT- og Digitaliseringsafdelingen

Opgave

Sikring af vedvarende nødstrømforsyning

Aktivering

IT ledelsen (CAB), Major Incident proces

Forudsætninger

IT beredskabsmappen med indeværende ”actioncard” og seneste lister udskrevet under fanebladet hovedkrydsfelt.
Adgang til Server rum og UPS-rum samt Generatorer og Tank

Kontaktinformation

IT-driftschef Ricki Sørensen

+45 30 54 50 27

IT-chef Ivan Harreskov

+45 28 79 20 86

Support leder Anja Winchler

+45 28 79 21 14

Support ServiceDesk

+45 56 67 20 82

Intern Service, Vagttelefon

+45 28 79 21 00

System administrator Bjørn Hagen

+45 28 79 20 53

System administrator Andreas Jensen

+45 20 73 60 51

IT-koordinator KØF Palle Gjerulff

+45 28 79 25 05

IT-koordinator BUF Kenneth Schrøder
IT-koordinator TMF Steen Muchitsch

+45 56 67 22 19
+45 28 79 24 75

IT-koordinator VF Jacob Kjæmpe Mogensen

+45 40 18 00 40

Drift teamets
opgaver

Aktionsliste

Omfang

Sikring af fortsat drift af nødgenerator til stabil bystrøm genindfinder
sig.

Bestil

Kontakt beredskabet/ETK med henblik på at tilvejebringe diesel til
generatorer
Kontakt betjente for løbende kontrol af kølevand og diesel kapacitet.

Klargør

-

Udfør

1) Løbende kontrol af diesel tank
2) Løbende kontrol fyldning af kølevand

Test

Generatorerne skal testkøre 1 gang hver måned

Supportens
opgaver

Aktionsliste

Kommunikation

Alarmeringsplanen følges. Supporten skal informere de berørte afdelinger om driftsformen, konsekvenser vedrørende hvad, der forsynes,
samt om tidshorisont. For tilbagevenden til normal drift. Supporten
får informationen fra IT-driftschefen. Der anvendes henholdsvis mobiltelefon til IT-koordinatorer og personligt fremmøde i afdelingerne.
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AC 356 Risiko for vand i kælder
Ansvarlig

Kultur- og Økonomiforvaltningen, IT- og Digitaliseringsafdelingen

Opgave

Ved risiko for vand i eller uden for serverrum, skal serverummet sikres mod vandindtrængen og eventuelt nedlukkes.

Aktivering

Rådhusbetjente, IT-ledelsen (CAB), Major Incident proces

Forudsætninger

IT beredskabsmappen med indeværende ”actioncard” og seneste lister udskrevet under fanebladet hovedkrydsfelt.
Adgang til Server rum og UPS-rum

Kontaktinformation

IT-driftschef, Ricki Sørensen
IT-chef, Ivan Harreskov

+45 30 54 50 27
+45 28 79 20 86

Support leder Anja Winchler

+45 28 79 21 14

System administrator Bjørn Hagen

+45 28 79 20 53

System administrator Jesper Henriksen
Rådhusbetjent Morten Ebbesen

+45 20 73 60 51
+45 28 79 21 04

Rådhusbetjent Michael Kaltoft
Rådhusbetjent Jens Rasmussen

+45 28 79 21 02
+45 28 79 21 03

Rådhusbetjent Tim Rasmussen

+45 28 79 21 08

Rådhusbetjent vagttelefon

+45 28 79 21 01

IT-koordinator KØF Palle Gjerulff

+45 28 79 25 05

IT-koordinator BUF Kenneth Schrøder
IT-koordinator TMF Steen Muchitsch

+45 56 67 22 19
+45 28 79 24 75

IT-koordinator VF Jacob Kjæmpe Mogensen

+45 40 18 00 40

Driftteamets
opgaver

Aktionsliste

Omfang

Analyser problemets omfang og konsekvenser. Samt risiko for datatab og skade på it-udstyr, strømafbrydelse.

Bestil

Kontakt beredskabet med henblik på at tilvejebringe pumpeudstyr.
Kontakt betjente for kontrol af grundvandspumper.
Kontakt beredskab for installation af pumpeudstyr samt etablering af
vandbarrierer omkring kælder indgange (sandsække).

Klargør

1) Sikring af vandskodder ved døre i server rum og USP-rum.
2) Beredskab etablerer pumpeudstyr.
3) Beredskabet placerer vand barrierer med sandsække på strategiske steder i kælder for at beskytte el-tavler placeret lavt.

Udfør

1) Hold løbende øje med vandindtrængen og vandstand i kælder.
2) Ved fare for, at vandstand i kælder når op til el-førende installationer (hovedtavle er udført meget tæt på gulv), skal besluttes,
hvor vidt UPS- og serverrum præventivt skal nedlukkes.
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Supportens opgaver

Aktionsliste

Kommunikation

Alarmeringsplanen følges. Supporten skal informere om skaden, konsekvensen og tidshorisont, for hvem og hvad der er ramt, til de berørte afdelinger. Supporten får informationen fra IT-driftschefen.
Der anvendes henholdsvis mobiltelefon til IT-koordinatorer og personligt fremmøde i afdelingerne.
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AC 357 Relokering af drift personel (fjerndrift)
Ansvarlig

Kultur- og Økonomiforvaltningen, IT- og Digitaliseringsafdelingen

Opgave

Relokering af Drift og Support personel ved trusler som giftudslip o.l.
med henblik på at overgå til fjerndrift.

Aktivering

Rådhusbetjente, IT ledelsen (CAB), Major Incident proces

Forudsætninger

IT beredskabsmappen med indeværende ”action card” og seneste
lister udskrevet under fanebladet hovedkrydsfelt.
Mulighed for at arbejde via fjernarbejdspladser, således at IT anlæggene kan fjernbetjenes,.Dette er tilfældet i dag.
Det forudsættes, at Køge Kommunes eksterne internetforbindelse er
intakt.

Kontaktinformation

IT-driftschef Ricki Sørensen
IT-chef Ivan Harreskov

+45 30 54 50 27
+45 28 79 20 86

Support leder Anja Winchler

+45 28 79 21 14

Support ServiceDesk

+45 56 67 20 82

System administrator Bjørn Hagen
System administrator Andreas Jensen

+45 28 79 20 53
+45 20 73 60 51

IT-koordinator KØF Palle Gjerulff
IT-koordinator BUF Kenneth Schrøder

+45 28 79 25 05
+45 56 67 22 19

IT-koordinator TMF Steen Muchitsch

+45 28 79 24 75

IT-koordinator VF Jacob Kjæmpe Mogensen

+45 40 18 00 40

Drift teamets opgaver

Aktionsliste

Omfang

Analyser omfanget af forureningen og flyt til hjemmearbejdsplads(er),
cafe eller lignende i sikker afstand fra forventet kontamineret område.
Ved længevarende forurening søges det at finde et egnet lokale i sikker afstand.

Bestil

Hvis relevant, kontakt beredskab for adgang til ABC-beskyttelses udstyr til dem, der skal bevæge sig ind i farezonen, hvis det bliver nødvendigt.
Beredskabet udleverer relevant udstyr.
Beredskabet sikrer transportmidler for udstyr og personale.

Klargør

Kommunen opbygger ”relokerings kits” bestående af forsynings- og
netværkskabler og små switche, således at IT-drift kan opretholdes
for minimum IT-& Digitaliseringsafdelingens nødvendige medarbejdere samt krisestab blot, der er fiberforbindelse til rådhusets administrative netværk.

Udfør

Beslut et hensigtsmæssigt sted (relevant skole eller bibliotek) og gennemfør forflytningen.
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Supportens opgaver

Aktionsliste

Kommunikation

Alarmeringsplanen følges. Supporten skal informere om skaden, konsekvensen og tidshorisont, for hvem og hvad der er ramt, til de berørte afdelinger. Supporten får informationen fra IT-driftschefen.
Der anvendes henholdsvis mobiltelefon til IT-koordinatorer og personligt fremmøde i afdelingerne.
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AC 358 Ekstern kommunikation
Ansvarlig

Kultur- og Økonomiforvaltningen, IT- og Digitaliseringsafdelingen

Opgave

Reetablering af ekstern kommunikation ved nedbrud.

Aktivering

IT ledelsen (CAB), Major Incident proces

Forudsætninger

IT beredskabsmappen med indeværende ”action card” og seneste
lister udskrevet under fanebladet ekstern kommunikation.
Aftale om akut levering af netværksudstyr, moduler og interfaces af
samme type som eksisterende installation og konsulentbistand jf.
service aftale R:\System Dokumentation\Netværk\Netdesign\Aftale\
Fakturagrundlag til faktura 119230-7.xlsx. Reaktionstiden på centralt
udstyr er 4 timer.
Backup af eksisterende IOS og konfigurationer på det kørende udstyr.

Kontaktinformation

IT-driftschef Ricki Sørensen

+45 30 54 50 27

IT-chef Ivan Harreskov

+45 28 79 20 86

Support leder Anja Winchler

+45 28 79 21 14

Netværksadministrator Hung Nguyen

+45 20 46 35 84

Netværksadministrator Susan Rathsach
Intern Service, Vagttelefon

+45 20 20 31 77
+45 28 79 21 00

Intern Elektriker

+45 28 79 21 03

ENCO, Vagttelefon
GlobalConnect, OMC

+45 43 43 37 77
+45 77 30 31 88

Netdesign, Service og drift
IT-koordinator KØF Palle Gjerulff

+45 44 35 80 08
+45 28 79 25 05

IT-koordinator BUF Kenneth Schrøder

+45 56 67 22 19

IT-koordinator TMF Steen Muchitsch

+45 28 79 24 75

IT-koordinator VF Jacob Kjæmpe Mogensen

+45 40 18 00 40

Driftteamets
opgaver

Aktionsliste

Omfang

Analyser skadens omfang, herunder konsekvenser og hvor trafikken
stopper. Det skal afklares om fejlen er intern i Køge Kommune eller er
ekstern hos linje-udbyderen.

Kontakt

Hvis fejlen er ekstern, kontakt Globalconnect OMC, for afklaring og
genetablering af Internet og MPLS forbindelse inden for aftalt SLA.
Hvis fejlen er intern, kontakt Netdesign for levering af nødvendigt
udstyr, jvf. omfang. Se liste over udstyr i hovedkrydsfelt i ”R:\System
Dokumentation\Netværk\Dokumentation\netværksudstyr.xls”.
Hvis fejlen er på kabling eller stik, kontakt Rådhusservice for udbedring af fejlen. Hvis Rådhusservice ikke kan udbedre fejlen, tilkaldes
ekstern elektriker fra firmaet ENCO.

Klargør

Hvis omfang af skaden indbefatter udskiftning af netværksudstyr i
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Køge Kommune, skal kabling til defekt udstyr dokumenteres, inden
nedtagning. Herefter nedtages defekt udstyr og der gøres klar til opsætning af erstatningsudstyr.
Udfør

Installer nødvendigt netværksudstyr og konfigurer udstyr med samme
IOS som den kørende version og seneste backup af konfigurationen.
Kabling reetableres ud fra dokumentation, udført under klargøring.

Supportens
opgaver

Aktionsliste

Kommunikation

Alarmeringsplanen følges. Supporten skal informere om skaden, konsekvensen og tidshorisont, for hvem og hvad der er ramt, til de berørte afdelinger Supporten får informationen fra IT-driftschefen.
Der anvendes henholdsvis Intranet, Kjukken, mobiltelefon til ITkoordinatorer og eventuelt personligt fremmøde i afdelingerne.
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AC 359 Andre cyper angreb
Ansvarlig

Kultur- og Økonomiforvaltningen, IT- og Digitaliseringsafdelingen

Opgave

Afværge konsekvenserne ved et Cyber Angreb

Aktivering

IT ledelsen (CAB), Major Incident proces

Forudsætninger

IT beredskabsmappen med indeværende ”actioncard” og seneste lister udskrevet under fanebladet cyber angreb.

Kontaktinformation

IT-driftschef, Ricki Sørensen
IT-chef, Ivan Harreskov

+45 30 54 50 27
+45 28 79 20 86

Support leder Anja Winchler

+45 28 79 21 14

Support ServiceDesk

+45 56 67 20 82

IT-DriftVagt

+45 56 67 25 20

Netværk – it-administrator Bayramali Ozcelik

+45 31 22 46 86

Netværk – netværksadministrator Dennis Bjørk +45 20 46 35 84
Netværk – it-administrator Peter Paciorek

+45 21 38 48 66

Server – systemadministrator Bjørn Hagen

+45 28 79 20 53

Drift Team

Aktionsliste

Omfang

Teamet Analyser skadens omfang og konsekvenser. Identificer kilden,
Stop angrebet, Udbedre skaden.

Kontakt

Information til Support med henlik på at informere brugerne efter
procedure.
Hvis angrebet er kritisk, f.eks. varer mere end 4 timer eller indvolverer mange brugere, eskaleres jf. alarmeringsplanen som en større
hændelse.

Klargør

Driftsvagten, Samler TAC teamet
(TAC Team: Netværk, firewall, Server)

Opgave

Identifikation af kilde
Angrebs kilden skal identificeres, Teamet udarbejder en plan med
henblik på at stoppe ulykken.
Genetablering af normal drift
TAC teamet udarbejder en plan for at genetablere normal drift, samt
en test plan, som godkendes af IT-Ledelsen.

Test

Følg TAC teamets udarbejdede anbefalinger i den givne situation, som
godkendes af IT-ledelsen.

Support

Aktionsliste

Kommunikation

Alarmeringsplanen følges. Supporten skal informere om skaden, konsekvensen og tidshorisont, hvem og hvad der er ramt til de berørte
afdelinger. Supporten får informationen fra IT-driftschefen.
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Der anvendes henholdsvis Intranet, Kjukken, mobiltelefon til ITkoordinatorer og eventuelt personligt fremmøde i afdelingerne.
Al ekstern kommunikation, til borgerne i Køge Kommune og andre
berørte parter, varetages af Kommunikationsafdelingen. Det indbefatter annoncering i Danmarks Radio vedrørende situationen og offentliggørelse af alternativ hjemmeside for Køge Kommune under angrebet.
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AC 400 Håndtering af pandemisk influenza eller andre smitsomme sygdomme
Ansvarlig

Velfærdsforvaltningen

Opgave

At skærpe de hygiejniske retningslinjer under pandemier

Aktivering

Dette beredskab kan aktiveres


af et medlem af kommunens krisestyringsstab



af et medlem af kommunens sundhedsfaglige beredskabsledelse



efter anmodning fra Sundhedsstyrelsen, Akut Medicinsk
Koordinationscenter (AMK) eller andre dele af sundhedsberedskabet

Eksterne aktører kan på hverdage kontakte kommunens sundhedsfaglige beredskabsledelse, jf. kontaktinformation i afsnit 4.
I akutte situationer uden for normal arbejdstid, kan der rettes
henvendelse til Køge Kommunes Døgnplejes telefon 60 23 73
33
Kontaktinformation Se alarmeringsliste i afsnit 4.
Døgnplejens opgaver


At aktivere kommunens sundhedsfaglige beredskabsledelse.

Den sundhedsfaglige beredskabsledelses opgaver
Efter behov og i fornødent omfang at










Kontakt information:

orientere kommunens krisestyringsstab
aktivere kommunens kommunikationsberedskab AC 100
kontakte praksiskonsulenten og Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst
orientere driftslederne for hjemmehjælp, hjemmesygepleje, genoptræning, boformer og den kommunale visitation,
som skal orientere de private leverandører af personlig og
praktisk hjælp samt kørselsleverandører
orientere den kommunale børnetandpleje
skærpe personalets normale hygiejniske forholdsregler og
forebyggende foranstaltninger, herunder anvendelsen af
personlige værnemidler m.v. i overensstemmelse med
Sundhedsstyrelsens anvisninger og som anført nedenstående.
udarbejde information til borgerne i samarbejde med direktionen efter anvisninger fra Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst.
AMK orienteres om evt. hændelser.

Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst
Islands Brygge 67
2300 København S.
Telefon: 72 22 74 50 (mandag-fredag kl. 8.00-15.00)
Telefon: 70 22 02 68 (døgnvagt – kun for akutte henvendelser
fra andre myndigheder og udelukkende udenfor enhedernes
normale åbningstid)
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Fax: 72 22 74 46
Mail: seost@sst.dk
AMK - Akut Medicinsk Koordinationscenter
Region Sjælland
Præhospitalt Center
Fælledvej 1
4200 Slagelse
Telefon: 57 68 41 00
Præhospitalt Center flytter til Næstved Sygehus i september
2019.
Foranstaltninger og opgaver i de forskellige faser af en pandemi:
Fase

Beskrivelse

Foranstaltninger

Interpandemisk
periode,

Sæsoninfluenza og almindelig
influenza forekommer hos
mennesker, men der cirkulerer
ingen pandemisk virus eller
virus med pandemisk potentiale. En ny dyreinfluenzavirus kan
cirkulere blandt dyr.

Almindelig gældende anbefaling
om brug af arbejdsuniform samt
håndhygiejne (herunder anvendelse af hånd-desinfektion som
første-valg).

fase 1-2

Egen læge kontakter dagligt de
karantæneramte og orientere
sig om eventuelle sygdomsudbrud.

Personale, som har direkte kontakt med karantæneramte, skal
bære kirurgisk maske, overtrækskittel, handsker og beskyttelsesbriller.
Affald skal emballeres og bortskaffes som almindelig dagrenovation.
Visitation til sygepleje, personlig
og praktisk hjælp foregår som
udgangspunkt administrativt og i
samarbejde med personalet i
hjemmet.

Præpandemisk
alarmperiode,
fase 3

En ny influenzatype forekommer (fx fugle eller dyreinfluenza
hos mennesker). Således er en
ny virustype konstateret hos
mennesker, men der er ikke
veltilpasset spredning fra menneske til menneske
Hvis egen læge i samråd med
infektionsmediciner helt undtagelsesvist vurderer, at patienten kan opholde sig i eget
hjem, aftales det at egen læge
kontaktes ved forværring og
behov for indlæggelse.
Såfremt patienten har behov
for hjemmeplejeindsats som
forudsætning for ophold i
hjemmet, skal det sikres, at
personalet beskyttes mod dråbesmitte og kontaktsmitte, se
nedenfor. Hjemmeplejen obser-

Almindelig gældende anbefaling
om brug af arbejdsuniform samt
håndhygiejne (herunder
anvendelse af hånddesinfektion
som førstevalg).
Personale, som har direkte kontakt med karantæneramte, skal
bære kirurgisk maske, overtrækskittel, handsker og beskyttelsesbriller.
Affald skal emballeres og bortskaffes som almindelig dagrenovation.
Vasketøj fra patienten håndteres
efter gældende retningslinjer
afhængigt af sygdommens
art. Der bør på forhånd indgås
aftaler med kommunens leverandør af tøjvask om håndtering
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verer og plejer patienten efter
lægens anvisninger.

af vasketøj i tilfælde med større
udbrud af smitsomme sygdomme, herunder influenzapandemi.
Visitation til sygepleje, personlig
og praktisk hjælp foregår som
udgangspunkt administrativt og i
samarbejde med personalet i
hjemmet.

En ny, mulig smitsom influenzatype forekommer hos mennesker. Således er en ny virustype med pandemisk potentiale
konstateret hos mennesker.
(fase 4)

Almindelig gældende anbefaling
om brug af arbejdsuniform samt
håndhygiejne (herunder
anvendelse af hånddesinfektion
som førstevalg).

Der er tale om en ny smitsom
influenzatype.
Der forekommer større klynger
af smitte, men smitten fra person til person er stadig lokaliseret, tydende på at virus er under tilpasning til menneskelig
infektion (fase 5)
Hvis egen læge i samråd med
infektionsmediciner vurderer, at
patienten kan opholde sig i
hjemmet, aftales det, at egen
læge kontaktes ved forværring
og behov for indlæggelse.
Såfremt hjemmepleje er en
forudsætning for ophold i
hjemmet, skal det sikres, at
personalet beskyttes mod dråbesmitte, dråbekernesmitte
samt kontaktsmitte, se nedenfor.
Hjemmeplejen observerer og
plejer patienten efter lægens
anvisninger.
Det vil i denne fase være hensigtsmæssigt, at et antal
hjemmesygeplejersker varetager
opgaven. Både af hensyn til
borgeren, men også af hensyn
til ikke at skabe frygt blandt
personalet. Ligeledes vil det
være oplagt, at det også blandt
visitatorer er en afgrænset
personkreds, som tager sig af
visitering af borgere med sygdommen/influenza.
Der er tale om pandemisk influenza, dvs. forøget og vedvarende overførsel af ny virussubtype i den generelle befolkning.

Personalet skal desuden anvende
FFP3-maske, overtrækskittel,
handsker og øjenbeskyttelse.
Rengøringspersonalet skal
ligeledes bære ovennævnte beskyttelsesudstyr.
Personalet skal undervises i brug
af værnemidlerne.
Affald emballeres og bortskaffes
som almindelig dagrenovation.
Vasketøj fra patienten håndteres
efter gældende retningslinjer
afhængigt af sygdommens
art. Der bør på forhånd indgås
aftaler med kommunens leverandør af tøjvask om håndtering
af vasketøj i tilfælde med større
udbrud af smitsomme sygdomme, herunder influenzapandemi.
Visitation til sygepleje, personlig
og praktisk hjælp foregår som
udgangspunkt administrativt og i
samarbejde med personalet i
hjemmet.

Almindelig gældende anbefaling
om brug af arbejdsuniform samt
håndhygiejne (herunder
anvendelse af hånddesinfektion
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som førstevalg). Personalet skal
desuden anvende FFP3-maske,
overtrækskittel, handsker og
øjenbeskyttelse. Rengøringspersonalet skal
ligeledes bære ovennævnte beskyttelsesudstyr. Personalet skal
undervises i brug af værnemidlerne.
Affald emballeres og bortskaffes
som almindelig dagrenovation.
Vasketøj fra patienten håndteres
efter gældende retningslinjer,
afhængigt af sygdommens
art. Der bør på forhånd indgås
aftaler med kommunens leverandør af tøjvask om håndtering
af vasketøj i tilfælde med større
udbrud af smitsomme sygdomme herunder influenzapandemi.
Anbefalinger hvad angår pårørende og besøg i hjemmet afhænger af sygdommens og dens
smitsomhed. Sundhedsstyrelsen
vil vejlede om dette via hjemmesiden www.sst.dk.
På Nørremarkens Plejehjem,
Ølbyvej 50, er der mulighed for
at indrette særligt vaskeri.
På Møllebo, Nørre Boulevard
101, findes ekstra værnemidler i
sygeplejedepotet.
Visitation til sygepleje, personlig
og praktisk hjælp foregår som
udgangspunkt administrativt og i
samarbejde med personalet i
hjemmet.
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AC 401 Assistance til særligt udsatte i beredskabssituationer, f.eks. ved forsyningssvigt
Ansvarlig

Velfærdsforvaltningen

Opgave

At hjælpe særligt udsatte ikke selvhjulpne borgere, som påvirkes af
en beredskabssituation, hvor politi eller beredskab ikke er involveret i
den direkte afhjælpende indsats. Det kan f.eks. være i tilfælde af
forsyningssvigt (el, vand, varme eller kloak) eller i ekstreme vejrligssituationer.

Aktivering

Forvaltningens medarbejdere eller andre i kommunens beredskab
ved at kontakte Døgnplejens akutnummer 60 23 73 33.
I dagtimerne kontaktes et medlem af kommunes sundhedsfaglige
beredskabsledelse - se planens afsnit 4.

Kontaktinformation

Se alarmeringsliste i afsnit 4.

Døgnplejens opgaver

Indhold

Orienter

Orienter forvaltningens ledelse.

Tilvejebring baggrundsmateriale

Fremskaf Social- og Sundhedsafdelingens elektroniske lister over
plejekrævende borgere i eget hjem samt udsatte borgere i bofællesskaber og botilbud – hvad angår både ældre, handicap og psykiatri.

Vurder situationens
omfang og ressourcebehovet

Vurdér i samarbejde med forvaltningens ledelse behovet for:

Indkald nødvendigt
personale

Indkald medarbejdere i nødvendigt omfang.

Evakuering

Iværksættes i samråd med forvaltningsledelsen.

Registrering

Kontakt Social- og Sundhedsafdelingens medarbejdere med henblik
på at registrere, hvilke borgere der flyttes og hvor de flyttes hen,
således at deres midlertidige opholdssted kan videreformidles til pårørende.

Orientering af pårørende

Når den akutte fase er overstået, skal pårørende i videst muligt omfang orienteres.





at indkalde ekstra personale
forflytning af de berørte
transport

Beslut hvortil der evakueres/forflyttes i første omgang og underret
institutionen.

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:

Østsjællands Beredskab

Dato:
Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

Del af:

November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2

Side:

Side 64 af 165

AC 402 Evakuering af særligt udsatte fra en bydel
Ansvarlig

Velfærdsforvaltningen

Opgave

Evakuering af ikke selvhjulpne borgere fra en bydel

Ansvar og kompetence:

Politiet forestår evakueringen af området.
Velfærdsforvaltningen, herunder Social- og Sundhedsafdelingen kan
bistå Politiet med oplysninger om ikke selvhjulpne borger i det berørte
område.
Social- og Sundhedsafdelingen kan også bistå med elektroniske lister
over udsatte borgere i bofællesskaber og botilbud.
Det er Politiets beslutning hvordan og i hvilket omfang, Velfærdsforvaltningen bistår under evakueringen.

Baggrundsmateriale:

Lister over plejekrævende borgere i eget hjem i bydelen.
Særlig opmærksomhed på boformer og specialinstitutioner i bydelen.

Aktivering

Døgnplejen på akutnummer 60 23 73 33

Kontaktinformation

Se alarmeringsliste i afsnit 4.

Døgnplejens opgaver i samarbejde med Social- og Sundhedsafdelingen:
Orientér

Orientér Velfærdsforvaltningens direktør eller kommunens krisestyringsstab.

Tilvejebring baggrundsmateriale

Fremskaf Social- og Sundhedsafdelingens elektroniske lister over plejekrævende borgere i eget hjem.

Vurder situationens
omfang og ressourcebehovet

Politiet/Indsatsleder Østsjællands Beredskab vurderer i samarbejde
med Social- og Sundhedsservice samt Social- og Sundhedsafdelingen
behovet for at indkalde ekstra personale og evt. tilvejebringelse af
køretøjer.

Indkald nødvendigt
personale

Indkald medarbejdere i nødvendigt omfang.

Evakueringen

Iværksættes i samråd med Politiet/Indsatsleder Østsjællands Beredskab eller dennes stedfortræder.

Orientering af pårørende

Når den akutte fase er overstået, skal pårørende i videst muligt omfang orienteres.

Endvidere skal det vurderes om boformer og specialinstitutioner er
berørt.

Beslut hvortil der evakueres i første omgang og underret institutionen.
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anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.
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AC 403 Kommunens omsorgsberedskab
Ansvarlig
Opgave

Velfærdsforvaltningen
I akutfasen tage hånd om


en gruppe af borgere der, i samme hændelse, mister deres
hjem og de fleste af deres ejendele.



bistå når kommunens indkvarterings- og forplejningsberedskab aktiveres.

Aktivering

Planen aktiveres af henvendelse fra
 vagthavende indsatsleder eller krisestyringsstaben.

Estimer omfanget

De der sætter planen i værk og skal indledningsvist


estimere omfanget af berørte borgere, evakuerede eller
nødstedte.

Orienter

Vagthavende indsatsleder informerer krisestyringsstaben.

Kontaktoplysninger

Se alarmeringsliste i afsnit 4.

Omsorgsberedskabets
opgaver

Indhold

Indkald personale

Indkald personale der modsvarer opgavens omfang og karakter,
vurder herunder behovet for:


Sundhedsfagligt personale



Socialrådgivere eller tilsvarende personale, der normalt
håndterer borgernes sociale behov



Administrative sagsmedarbejdere.

Ved behov for tolke kan de rekvireres fra
EasyTranslate
Sundkaj 9
2150 Nordhavn
Telefon 70 20 55 50 eller sekundært
Tolkeservice
Hejrevej 26
2400 København NV.
Telefon 33 73 53 35
Opgaver i akutfasen







Det videre forløb

Registrering i samarbejde med politiet af de berørtes navn,
cpr.nr., telefon, midlertidige opholdsadresser, forsikringsselskab.
Dække de akutte behov for økonomisk, praktisk og social
støtte samt pleje og omsorgsforanstaltninger. Hjælpeorganisationerne Dansk Røde Kors eller Folkekirkens Nødhjælp
kan måske være behjælpelige, eksempelvis med beklædning og legetøj til børn.
Pressehenvendelse henvises til Kommunikationsafdelingen.
Afholde regelmæssige orienteringsmøder for de uheldsramte, f.eks. hver 3 time. Benyt særskilt mødelokale hvis muligt.
Aftale det videre forløb for de borgere, der ikke selv kan
håndtere situationen efter akutfasen.

Efter akutfasen forestår Velfærdsforvaltningen i fornødent omfang
det videre forløb for kommunens egne borgere, herunder

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:
Dato:

Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.
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hjælp til genhusning
støttepersonale indtil boligerne er genetableret eller anden
bolig er fundet.

Plan for fortsat drift
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Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
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AC 404 Kommunens krisestøtte beredskab
Ansvarlig

Velfærdsforvaltningen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
(PPR)

Opgave

At yde akut krisestøtte ved hændelser, hvor en (større) gruppe mennesker er psykosocialt påvirket.
Kommunens krisestøtte baseres på personer i de kommunale forvaltninger, der har indsigt i psykologi og omsorgsforanstaltninger, men
ikke er specialuddannet i kriseterapi. Ved behov for specialuddannet
personale, kontaktes regionens kriseterapeutiske beredskab.

Aktivering

Krisestøtte beredskabet aktiveres af vagthavende indsatsleder eller
krisestyringsstaben.

Kontaktinformation

Se alarmeringsliste i afsnit 4.

Krisestøtte beredskabets opgaver

Indhold

Indkald personale

Indkald personale der modsvarer opgavens omfang og karakter.
Personaleansvarlig leder kan rekvirere ekstern bistand via
INCITA
Telefon 26 34 88 88 eller ved kontakt til
Solveig Jacobsen i Personaleafdelingen på telefon 56 67 22 72.
Aftalen med INCITA omhandler kun krisestøtte til medarbejdere i Køge Kommune.
Tolke kan rekvireres fra:
EasyTranslate
Sundkaj 9
2150 Nordhavn
Telefon 70 20 55 50 eller sekundært
Tolkeservice
Hejrevej 26
2400 København NV.
Telefon 33 73 53 35

Opgaver i akutfasen

At yde






krisestøtte i form af
omsorg og ro
skabe en medmenneskelig og lyttende atmosfære
være behjælpelig med at skabe kontakt til pårørende
rådgive de berørte om de reaktioner, der kan opstå efterfølgende
hvor der kan søges yderligere hjælp og støtte.

At søge råd og vejledning om situationens håndtering hos regionens
kriseterapeutiske beredskab.
Rekvirere assistance fra regionens kriseterapeutiske beredskab.
Sundhedsstyrelsens vejledning vedrørende ”Planlægning af sundhedsberedskab” - udgivet januar 2017
Det videre forløb

Efter akutfasen forestår Velfærdsforvaltningen i fornødent omfang det
videre forløb for kommunens egne borgere.

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:

Østsjællands Beredskab

Dato:
Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
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AC 405 Modtagelse af ekstraordinært udskrevne sygehuspatienter
Ansvarlig:

Velfærdsforvaltningen

Forudsætninger

Gruppe a: Patienterne der udskrives direkte til eget hjem og
hvor kommunen ikke forventes at bidrage til den videre pleje.
Gruppe b og c: Patienter med varierende behov for hjemmehjælp og hjemmesygepleje til patienter, der har så stort et
plejebehov, at det formentlig bedst varetages på et af kommunens plejecentre. Den sidste gruppe forventes kun at omfatte få patienter.
Der kan forventes op til maksimalt 50 patienter i gruppe b og
10 patienter i gruppe c, som kommunens forventes at kunne
modtage til videre pleje:
Regionen sørger for transporten til eget hjem eller til det sted,
som kommunen vælger at modtage de udskrevne patienter.
Hvis ikke andet aftales med Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) er det


Møllebo, Nørre Boulevard 101, 4600 Køge.

E-mail: Hvis regionen har behov for at eftersende oplysninger
elektronisk, kan AMK aftale e-mail adressen med Døgnplejen.
Der koordineres med de praktiserende læger, via praksiskonsulenten – se afsnit 2.8.
Aktivering

På foranledning af AMK ved henvendelse til Døgnplejen på
akutnummer 60 23 73 33.

Kontaktinformation

Se alarmeringsliste i afsnit 4.
AMK - Akut Medicinsk Koordinationscenter
Region Sjælland
Præhospitalt Center
Fælledvej 1
4200 Slagelse
Telefon: 57 68 41 00
Præhospitalt Center flytter til Næstved Sygehus i september
2019.

Døgnplejens opgaver

Indhold

Orienter

Kommunens sundhedsfaglige beredskabsledelse

Det videre forløb

Velfærdsforvaltningens sundhedsfaglige beredskabsledelse evt.
i samarbejde med krisestyringsstaben, planlægger det videre
forløb, herunder nedenstående opgaver:

Indkald supplerende personale efter
behov fra:

Social- og Sundhedsafdelingen og Social- og Sundhedsservice.
Privat praktiserende læger. (Regionen har en liste over praktiserende læger, der har indvilget i, at Regionen kan kontakte
dem først ved behov for bistand fra praktiserende læger til
sundhedsberedskabets opgaver. Denne liste opdateres en gang
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Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

Del af:

November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2

Side:

Side 69 af 165

årligt. I princippet kan AMK dog inddrage enhver af de praktiserende læger i opgaveløsningen).
Tolke kan rekvireres fra:
EasyTranslate
Sundkaj 9
2150 Nordhavn
Telefon 70 20 55 50 eller sekundært
Tolkeservice
Hejrevej 26
2400 København NV.
Telefon 33 73 53 35
Møllebos opgaver
Klargør lokaler

til modtagelse af patienterne.

Skaf ekstra værnemidler og evt. hjælpemidler

Ekstra værnemidler findes på sygeplejedepotet på Møllebo.

Skaf lægemidler og
medicinsk udstyr

Sygehuset medgiver patienterne fornøden medicin til 48 timer.

Ekstra hjælpemidler kan skaffes fra Hjælpemiddeldepotet, under Østsjællands Beredskab.

Der arbejdes på at lave en aftale med sygehuset/regionen om
levering af lægemidler og medicinsk udstyr.
Kapacitetsvurdering

Vurder


Hvilke plejecentre der har kapacitet til at modtage og
pleje patienter som ikke kan sendes til eget hjem.



Om der er behov for fremskaffelse af ekstra senge.

Transport

Vurder mulighederne for videre transport til eget hjem eller de
øvrige plejecentre. Siddende transport kan ske ved hjælp af
tjenestebiler. Kørestole kan transporteres ved hjælp af specialbusser.

Modtag patienterne, klargør behov
og aftal det videre
forløb

Visitation og opstilling af plejeplaner for de enkelte patienter.

Orientering

Orienter pårørende.

Registrer kontaktoplysninger til familie/pårørende, patientens
egen læge mm.

Plan for fortsat drift
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AC 406 Vaccinationscentre
Ansvarlig

Velfærdsforvaltningen

Opgave

Oprette vaccinationscentre efter aftale med Region Sjælland ved Akut
Medicinsk Koordinationscenter (AMK), herunder modtagelse, registrering, vejledning og hjælp. Regionen forestår selve vaccinationen.

Aktivering

På foranledning af AMK gennem henvendelse til kommunens sundhedsfaglige beredskabsledelse.

Forudsætninger

Regionen søger i første omgang selv at løse vaccinationsopgaver. Kun
i helt ekstraordinære situationer kan det blive aktuelt at oprette vaccinationscentre i kommunen. I så fald
 tilvejebringer regionen de teams, der skal foretage og registrerer vaccinationer
 kommunens sundhedsfaglige beredskabsledelse udpeger en
kommunal administrativ medarbejder og en sygeplejerske fra
kommunens primære sundhedstjeneste, der indgår i et vaccinationscenters ledelse
 regionen udpeger en læge, der indgår i vaccinationscentrets ledelse
Regionen forventer ikke, at kommunen udpeger særlige områder eller
bygninger som mulige karantænesteder. Det løses af regionen på
anden vis.
Der koordineres med de praktiserende læger, via praksiskonsulenten
– se afsnit 2.8.

Kontaktinformation

Se alarmeringsliste i afsnit 4.
AMK - Akut Medicinsk Koordinationscenter
Region Sjælland
Præhospitalt Center
Fælledvej 1
4200 Slagelse
Telefon: 57 68 41 00
Præhospitalt Center flytter til Næstved Sygehus i september
2019.

Vaccinationscentre
Mulige vaccinationscentre

Efter aftale med AMK kan der oprettes vaccinationscentre:
 Primært – Møllebo og Tingstedet
 Sekundært – øvrige plejecentre
 Tertiært – skoler

Den sundhedsfaglige beredskabsledelses opgaver
Ved statslige eller regionale myndigheders varsel eller underretning
om pandemisk influenza eller andre smitsomme sygdomme, er det
kommunens sundhedsfaglige beredskabsledelses opgave:
 at følge udviklingen og holde krisestaben orienteret
 at orientere kommunens ansatte om deres rolle og de opgaver,
de kan blive pålagt i sådanne situationer, herunder bemanding af
vaccinationscentre.

Plan for fortsat drift
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AC 407 Ekstraordinære lægevagtskonsultationssteder
Ansvarlig

Velfærdsforvaltningen

Opgave

At oprette en ekstraordinær lægevagtskonsultation på sygeplejeklinikken
på Møllebo til aflastning af sygehuse og lægevagt.
Den ekstraordinære lægevagtskonsultation bemandes med:
 kommunalt ansat sundhedsfagligt personale (administrative medarbejdere, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter)
 privatpraktiserende læger. (Regionen har en liste over praktiserende læger, der har indvilget i, at Regionen kan kontakte dem
først ved behov for bistand fra praktiserende læger til sundhedsberedskabets opgaver. Denne liste opdateres en gang årligt. I
princippet kan AMK dog inddrage enhver af de praktiserende læger
i opgaveløsningen).

Aktivering

På foranledning af AMK ved henvendelse til Døgnplejen på akutnummer
60 23 73 33

Kontakt information

Se alarmeringslister afsnit 4
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst
Islands Brygge 67
2300 København S.
Telefon: 72 22 74 50 (mandag-fredag kl. 8.00-15.00)
Telefon: 70 22 02 68 (døgnvagt – kun for akutte henvendelser fra andre myndigheder og udelukkende udenfor enhedernes normale åbningstid)
Fax: 72 22 74 46
Mail: seost@sst.dk
AMK - Akut Medicinsk Koordinationscenter
Region Sjælland
Præhospitalt Center
Fælledvej 1
4200 Slagelse
Telefon: 57 68 41 00
ræhospitalt Center flytter til Næstved Sygehus i september 2019.

Døgnplejens opgaver
Orienter

Indhold




Møllebo
Kommunens sundhedsfaglige beredskabsledelse
Østsjællands Beredskab vagtcentral tlf. 33 43 18 90

Iværksætte delberedskabsplan for indretning og bemanding af en ekstraordinær lægevagtkonsultation i sygeplejeklinikken på Møllebo.

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:
Dato:

Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
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AC 408 Manglende strøm plejehjem
Ansvarlig

Velfærdsforvaltningen

Problem
6 timer

Konsekvens
12 timer

24 timer
og derover

Imødegåelse
/ løsning af
problemet

ITsystemet
Vitae

Straks et stort
problem, da
relevante data
ikke er tilgængelige

Nødgeneratorer på centrene.
PDA

Borgerne
kan ikke
anvende
deres nødkald.

Straks.
Borgerne kan
ikke få hjælp
til det som
nødkaldet er
visiteret til

Prioritering af,
hvem der skal
have hyppige
tilsyn.

Varme
Afhængig
af årstiderne.
Værst oktobermarts

Kuldepåvirkning/

Vibrationsmadras
virker ikke

Begyndende
tryk

Svækket.
Måske bevidsthedspåvirket.

Kan være
døde

Tryksår

Videreudvikling af tryksår

Overblik over
borgere uden
netværk.
Overblik over
plejekrævende
borgere.
Hyppige besøg
med henblik på
at vende og
ændre lejring.
Prioritering af
borgerne.

Plejeseng
hejses og
sænkes
ved brug
af el

Batterierne er
brugt op efter
12 timer
uden strøm

Immobile borgere: sengen
indstilles i acceptabel arbejdshøjde.
Mobile borgere:
Sengen indstilles i laveste
niveau.

Berørte enheder/ personer i forvaltningen
Døgnplejen
tlf.
60 23 73 33
Efter kl.
15.00:
Østsjællands
Beredskab
vagthavende
tlf.
56 67 67 24
Døgnplejen
tlf.
60 23 73 33
Teamlederne
planlægger
dette i samarbejde med
sygeplejerske
og planlægger.
Døgnplejen
tlf.
60 23 73 33
Kontakt til
teamledere,
sygeplejersker og planlæggere
Døgnplejen
tlf.
60 23 73 33
Teamlederne
planlægger
dette i samarbejde med
sygeplejerske
og planlægger.
Døgnplejen
tlf.
60 23 73 33
Teamlederne
planlægger
dette i samarbejde med
sygeplejerske
og planlægger.
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Respiratorbruger
kan ikke
bruge respirator
Stationært
iltapparat
kan ikke
anvendes

Straks livstruende

Indlægges.
Sygeplejerske
har overblikket.

Egen læge
eller vagtlæge tlf.
70 15 07 00

Straks livstruende

Inhalationsapparater
kan ikke
anvendes
Ernæringspumper kan
ikke anvendes

Psykisk påvirkning
Fysisk påvirkning

Skaffe iltbombe.
Sygeplejerske
har overblikket.
Kontakt til læge med henblik
på behandling.

Sjællands
Universitetshospital, Køge, tlf.
56 63 15 00
Egen læge
eller vagtlæge tlf.
70 15 07 00

Sondemad
gives via sprøjte.
Sygeplejersken
koordinerer.

Døgnplejen
tlf.
60 23 73 33
Teamlederne
planlægger
dette i samarbejde med
sygeplejerske
og planlægger.

Batterierne er
brugt op efter
12 timer
uden strøm.

Bevidshedssløring pga.
mangel på
væske og
mad
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AC 409 Brand på plejehjem
Ansvarlig

Velfærdsforvaltningen

Del af:
Side:
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November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2
Side 74 af 165

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:
Dato:

Køge Kommune

Brand på
plejehjemmet
Evakuere
beboerne

Mad og drikke

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

Konsekvens
6 timer

12 timer

De evakuerede skal samles i egnet
lokale.

Behovet for
sengepladser
til nat overvejes.

De evakuerede beboere
skal registres
af politiet før
de må flyttes
til anden afdeling.
Der vil være
brug for drikkelse.

24 timer og
derudover
Alternativ placering vurderes.

Der vil være behov for mad og
drikkelse.

Medicin

Skal have livsvigtigt medicin.

Mange må
stille
spørgsmål
f.eks.
pårørende,
pressen,
politisk
system osv.
Genhusning

Der etableres et informationskontor ved Køge
Kommune hovednummer, som bemandes med
en person fra ældreplejen der kan svare på
relevante spørgsmål. Evt. meddelelse til
pressen fra driftsledelsen.
Denne skal koordineres med presse- eller
informationschef.

Værdisikring

Beboerne
Placeres på nærmeste plejesamles i
center.
nærmeste
egnede lokaler.
At tingene bliver ødelagt af vejrlig eller stjålet.

Krisehjælp

Der kan opstå akut hjælp for krisehjælp.

Etablerer
hjælp til beboere, som
har behov,
når de er
genhuset
Rekvirerer

Hjælp til personlig pleje.

At borgeren kan være nødsaget til at være

Del af:
Side:

Imødegåelse/løsning af
problemet

Østsjællands Beredskab
November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2
Side 75 af 165

Berørte enheder / personer i forvaltningen

Der udpeges
en person som
har overblik
over antal
evakuerede.

Kontakt til
nærmeste
modtager køkken.
Der tages kontakt til vagtlæge / vagt apotek af den sygeplejerske,
der er i vagt.
Person fra
ældreplejen
som kan betjene Vitae.

Det Danske
Madhus tlf.
70 70 26 46
Vagtlæge
70 15 07 00
Vagt apotek

Køge Kommune tlf.
56 67 67 67
Informationsperson
Døgnplejens
tlf.
60 23 73 33

Sikre at borgernes ting
ikke bliver
unødvendig
beskadiget
eller stjålet.
Forebygge
psykiske problemer

At borgerne får
den hjælp de
akut har behov
for.
Toiletbesøg,
personlig pleje
osv.
Der tages kon-

Indsatsleder
rekvirerer
Skadeservice
Danmark
Lederen ringer til Østsjællands
Beredskab og
rekvirerer
33 43 18 00

Plan for fortsat drift
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hjælpemidler
til de personer, som har
behov
Skaffe tøj til
de evakuerede efter behov

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
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sengeliggende og kun få den mest nødvendige
hjælp indtil, de nødvendige hjælpemidler rekvireres.

Har brug for skiftetøj.

Del af:
Side:

takt til hjælpemiddeldepotet med henhold til at skaffe nødvendige
hjælpemidler.
Kontakt til
pårørende /
kontaktperson
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AC 410 Karantæneplanlægning
Ansvarlig

Velfærdsforvaltningen

Opgave

Karantæneplanlægning

Aktivering

Dette beredskab kan aktiveres




af et medlem af kommunens krisestyringsstab
af et medlem af kommunens sundhedsfaglige beredskabsledelse
efter anmodning fra Sundhedsstyrelsen, Akut Medicinsk
Koordinationscenter (AMK) eller andre dele af sundhedsberedskabet

Eksterne aktører kan på hverdage kontakte kommunens sundhedsfaglige beredskabsledelse, jf. kontaktinformation i afsnit 4.
I akutte situationer uden for normal arbejdstid, kan der rettes
henvendelse til Køge Kommunes Døgnplejes telefon 60 23 73
33.
Kontaktinformation

Se alarmeringsliste i afsnit 4.
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst
Islands Brygge 67
2300 København S.
Telefon: 72 22 74 50 (mandag-fredag kl. 8.00-15.00)
Telefon: 70 22 02 68 (døgnvagt – kun for akutte henvendelser fra andre myndigheder og udelukkende udenfor enhedernes
normale åbningstid)
Fax: 72 22 74 46
Mail: seost@sst.dk
AMK - Akut Medicinsk Koordinationscenter
Region Sjælland
Præhospitalt Center
Fælledvej 1
4200 Slagelse
Telefon: 57 68 41 00
Præhospitalt Center flytter til Næstved Sygehus i september
2019.

Døgnplejens opgaver


At aktivere kommunens sundhedsfaglige beredskabsledelse.

Den sundhedsfaglige beredskabsledelses opgaver
Efter behov og i fornødent omfang at







orientere kommunens krisestyringsstab
aktivere kommunens kommunikationsberedskab AC 100
kontakte praksiskonsulenten og Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst
orientere lederne for hjemmehjælp, hjemmesygepleje,
genoptræning, boformer og den kommunale visitation,
som skal orientere de private leverandører af personlig
og praktisk hjælp samt kørselsleverandører
skærpe personalets normale hygiejniske forholdsregler
og forebyggende foranstaltninger, herunder anvendel-
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sen af personlige værnemidler m.v. i overensstemmelse
med Sundhedsstyrelsens anvisninger og som anført nedenstående.
Hvis en borger skal i karantæne i eget hjem grundet
ebola, og skal have servicelovsydelser, håndteres det
efter gældende instruks i hjemmeplejen vedrørende
ebola.


Ved oprettelse/drift af karantænefacilitet i Køge Kommune, oprettes en koordinationsgruppe for karantænefaciliteten, som består af Social- og Sundhedschefen,
leder af visitationen, driftslederen for Boformer og
driftslederen for Kommunal Leverandør mv.

Iværksættelse af karantæne
Fase

Beskrivelse

Foranstaltninger

Etableringsfase

Iværksættelse og klargøring
af indkvartering:

Rekvirere senge fra Hjælpemiddeldepotet/Østsjællands Beredskab.





Salen på Møllebo
Tinghjørnet på Tingstedet.
Vandrerhjemmet?

Den øvrige aktivitet vedr.
karantæne vil skulle organiseres via det kommunale
sundhedsberedskab, herunder personaleressourcer.
Karantænesætning i eget
hjem: foranstaltningerne er
de samme.

Driftsfase

Leje af dyner, hovedpuder, linned
hos leverandør (Behrendsen).
Indkøb af tøj og toiletartikler (dagligvareforretninger).
Bestilling af mad hos madleverandør (Det Danske Madhus).
Værnemidler tilvejebringes (leverandør).
Rengøring af karantænefaciliteter
(Servicekorpset).
Transport af karantæneramte –
via ETK, egne biler samt bus/taxi.
Rengøring af karantænefaciliteter
(Servicekorpset).
Almindelig gældende anbefaling om
brug af arbejdsuniform samt håndhygiejne (herunder anvendelse af
hånddesinfektion som førstevalg).
Personale, som har direkte kontakt
med karantæneramte, skal bære
kirurgisk maske, overtrækskittel,
handsker og beskyttelsesbriller.
Affald skal emballeres og bortskaffes som almindelig dagrenovation.
Vasketøj fra patienten håndteres
efter gældende retningslinjer afhængigt af sygdommens art.
Der bør på forhånd indgås aftaler
med kommunens leverandør af
tøjvask om håndtering af vasketøj i
tilfælde med større udbrud af smitsomme sygdomme.
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Servicekorpset, ETK sørger for oprydning og rengøring.
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AC 411 CBRNE-hændelser
Ansvarlig

Velfærdsforvaltningen

Opgave








Afklare og yde fornøden hjælp til berørte borgere
Aflaste sygehusvæsenet ved at varetage pleje og omsorgsopgaver for ekstraordinært udskrevne og syge i eget hjem (AC-405)
Medvirke til at mindske indlæggelsesbehovet for andre sygdomme
Deltage i massevaccination af dele af befolkningen (AC-406)
Deltage i omsorg for personer anbragt i karantæne (AC-410)
Sørge for forsyning med rent drikkevand til borgere i hjemmeplejen ved drikkevandsforurening (AC-620)

Aktivering

AMK eller Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst
kontakter Køge Kommunes Døgnpleje på akutnummer 60 23 73 33

Kontaktinformation

Se alarmeringsliste i afsnit 4

Døgnplejens

Indhold

Orienterer

Kommunes sundhedsfaglige beredskabsledelse

Det videre forløb

Velfærdsforvaltningens sundhedsfaglige beredskabsledelse, evt. i
samarbejde med krisestyringsstaben, planlægger det videre forløb,
herunder nedenstående opgaver

Indkald supplerende personale
efter behov fra:

Social- og Sundhedsservice.
Tolke kan rekvireres fra:
EasyTranslate
Sundkaj 9
2150 Nordhavn
Telefon 70 20 55 50 eller sekundært
Tolkeservice
Hejrevej 26
2400 København NV.
Telefon 33 73 53 35

Ekspertberedskaber
Følgende ekspertberedskaber vil med fordel kunne kontaktes:
1) Kemisk Beredskab (KEMI), Beredskabsstyrelsen
Telefon 45 90 60 00
Ved personforgiftning med kemiske stoffer kontaktes:
Giftlinjen på Bispebjerg Hospital på
Telefon 82 12 12 12
2) Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB)
Statens Serum Institut (SSI)
Telefon 32 68 32 68
3) Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS)
Telefon 44 54 34 54 – døgnvagt på telefon 44 94 37 73
4) Nukleart Beredskab (NUC), Beredskabsstyrelsen
Telefon 45 90 60 00
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5) Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste (ARTJ) via 1 1 2
Der henvises i øvrigt til Beredskabsstyrelsens ”Retningslinjer for indsats ved CBRNE-hændelser” – januar 2016 – seneste opdatering.
Der henstilles til, at relevante medarbejdere i kommunen orienteres
om disse ekspertberedskaber, fx i forbindelse med uddannelsesaktiviteter på området.
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AC 500 Aktivering af dagtilbuddene i forbindelse med ved vejrfænomener
Ansvarlig:

Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Opgaver:

Aktivering af beredskabet i forbindelse med ”storm/orkan, snestorm,
kraftig nedbør, oversvømmelse, tørke og andre voldsomme vejrfænomener (jordrystelser) samt nedfald fra rummet og/eller følgevirkninger
heraf.
Dagtilbud
Opgave:
Sikre den fornødne arbejdskraft – samt ajourføre klientlister m.v.
Beredskabet opdeles i 3 niveauer, information – operationel iværksættelse – iværksættelse af beredskabet.


Trin 1 –



Der indkaldes de medarbejdere, som ifølge aftalen skal varetage
opgaven.



Forældrene kontaktes og der skabes overblik over, hvilke børn,
der ikke bliver afhentet.



Der udarbejdes nye vagtplaner for personalet.



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300.



Trin 2 –



Modtagerinstitutionen forbereder modtagelse af børn.



Personalet gør klar til afgang /afhentning.



Børnenes tøj og andre personlige fornødenheder pakkes.



Forældrenes telefonnr. og mobiltelefon pakkes.



Der pakkes tæpper m.v.



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300.



Trin 3 –



Modtagerinstitutionen forbereder modtagelse af børn.



Opgaver visiteres af leder/souschefen.



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon. 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300.

Aktivering

Dette indsatskort sættes i værk af krisestyringsstaben, Børne- og Uddannelsesforvaltningen ved henvendelse til Borgerservice.

Kontaktinformation

Se alarmeringsliste i afsnit 4.

Normal drift

Dagtilbuddene overgår til normal drift, når meddelelse herom gives af
krisestyringsstaben/forvaltningen.
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AC 501 Aktivering af skoler og SFO i forbindelse med ved vejrfænomener
Ansvarlig:

Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Opgaver:

Aktivering af beredskabet i forbindelse med ”storm/orkan, snestorm,
kraftig nedbør, oversvømmelse, tørke og andre voldsomme vejrfænomener (jordrystelser) samt nedfald fra rummet og/eller følgevirkninger
heraf.
Skoler og SFO
Opgave:
Sikre den fornødne arbejdskraft – samt ajourføre klientlister m.v.
Beredskabet opdeles i 3 niveauer, information – operationel iværksættelse – iværksættelse af beredskabet.


Trin 1 –



Der indkaldes de medarbejdere, som ifølge aftalen skal varetage
opgaven.



Forældrene kontaktes og der skabes overblik over, hvilke børn,
der ikke bliver afhentet.



Der udarbejdes nye vagtplaner for personalet



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300.



Trin 2 –



Modtagerinstitutionen forbereder modtagelse af børn.



Personalet gør klar til afgang /afhentning.



Børnenes tøj og andre personlige fornødenheder pakkes.



Forældrenes telefonnr. og mobiltelefon pakkes.



Der pakkes tæpper m.v.



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningen informationsmedarbejdere, jf. AC 300.



Trin 3 –



Modtagerinstitutionen forbereder modtagelse af børn.



Opgaver visiteres af leder/souschefen.



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på tlf.
56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300.

Aktivering

Dette indsatskort sættes i værk af krisestyringsstaben, Børne- og Uddannelsesforvaltningen ved henvendelse til Borgerbetjeningen.

Kontaktinformation

Se alarmeringsliste i afsnit 4.

Normal drift

Skoler og SFO overgår til normal drift, når meddelelse herom gives af
krisestyringsstaben/forvaltningen.
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AC 502 Aktivering af skoler og SFO i forbindelse med større uheld med børn

Problem

Omsorg for de
elever og lærere
som ikke har lidt
fysisk skade
Kontakt til elevernes forældre
Generel information til skole og
offentlighed

Transport af
elever og forældre fra ulykkesstedet til skolen
Opfølgning i
form af krise- og
psykologhjælp

Konsekvens
6 timer

12 timer

Skolen
sender relevante
personer til
ulykkesstedet
Kontakten
skal foretages hurtigst muligt
Der etableres presseberedskab

INCITA –
kun for personale

Iværksættelse af
kørselsordning
Der etableres et kriseberedskab på
skolen

24 timer og
derudover
INCITA –
kun for personale

Medierne skal kontaktes
efter at forældre er kontaktet.
Journalister m.v. henvises
til en bestem kontaktperson

Fortsat tilbud om
krise- og
psykologhjælp via
INCITA –
kun for personale. Se
link på
Kjukken til
INCITA

Forsikringsdækning
Eksempler på større uheld med børn:
- Uheld med skolebus (kommunal)
- Uheld med skole- / sfo- egen bus
- Færdselsuheld
- Svømmeulykke

Fortsat tilbud om
krise- og
psykologhjælp
Opfølgning
med samtaler i klassen. INCITA
– kun for
personale
Afklare
kommunale
forsikringsforhold

Imødegåelse /
løsning af problemet

Berørte enheder personer i
forvaltningen

Støtte og personlig omsorg

Skoleleder /
skolechef. Forvaltningsdirektøren informeres
løbende.

Personlig kontakt
i form af opringninger

Skoleleder /
skolechef

Information til
skolernes forældre (brev) og til
lokale medier
(pressemeddelelse)
Indsættelse af
bus eller lign.

Skoleleder /
skolechef

Krisehjælp

Skoleleder /
skolechef

Skoleleder /
skolechef

Skolechef
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AC 503 Aktivering af dagtilbuddene i forbindelse med større uheld med børn
Ansvarlig:

Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Opgaver:

Aktivering af beredskabet i forbindelse med større uheld med børn (f.eks.
uheld med dagtilbuds egen bus, færdselsuheld, svømmeulykke) og / eller følgevirkninger heraf.
Dagtilbud
Opgave:
Sikre at der tages hånd om børn og medarbejdere, der ikke har lidt fysisk skade / overlast.
Beredskabet opdeles i 3 niveauer: Information – operationel iværksættelse –
iværksættelse af beredskabet.
Trin 1
 Dagtilbuddet sender relevante personer til ulykkesstedet – om fornødent indkaldes medarbejdere som skal varetage opgaven med omsorg
for de børn og medarbejdere, som ikke har lidt fysisk skade / overlast.


Der skabes overblik over, hvilke børn, der ikke bliver afhentet. Forældre og pårørende til medarbejdere kontaktes.



Der etableres en kørselsordning af børn og medarbejdere fra ulykkesstedet til dagtilbuddet.



Telefonbesked på kommunens automatiske telefonsvarer på telefon
56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300.



Der etableres et kriseberedskab i dagtilbuddet.

Trin 2
 Kontakt til INCITA på telefon 26 34 88 88 med henblik på krise- og
psykologhjælp til medarbejdere.
Se link på Kjukken til INCITA


Telefonbesked på kommunens automatiske telefonsvarer på telefon
56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300.



Kontakt til medier / journalister m.fl. henvises til Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300.

Trin 3


Fortsat tilbud om krise- og psykologhjælp til medarbejdere via INCITA
på telefon 26 34 88 88
Se link på Kjukken til INCITA



Opfølgning med samtaler i dagtilbuddet.



Telefonbesked på kommunens automatiske telefonsvarer på telefon
56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere jf. AC 300.
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Kontakt til medier / journalister m.fl. henvises til Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300.

Dette indsatskort sættes i værk af Krisestyringsstaben, Børne- og Uddannelsesforvaltningen ved henvendelse til Borgerbetjeningen
Se alarmeringsliste i afsnit 4.
Dagtilbud overgår til normal drift, når meddelelse herom gives af krisestyringsstaben / Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

AC 504 – Aktivering af skoler og SFO’er i forbindelse med skoleskyderier, bombetrusler
m.m.
Nyt actioncard er under udarbejdelse i samarbejde mellem Børne- og Uddannelsesforvaltningen og
Beredskabet.
AC 505 – Aktivering af dagtilbud i forbindelse med skyderier, bombetrusler m.m.
Nyt actioncard er under udarbejdelse i samarbejde mellem Børne- og Uddannelsesforvaltningen og
Beredskabet.
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AC 600-1 Manglende vand på skole / SFO
Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen, ETK

Manglende
vand på en
skole
og/eller SFO

Konsekvens

Imødegåelse / løsning af problemet

Berørte enheder,
forvaltninger,
personer m.fl.

Konstatering
af manglende vand

Institutionen
er uden vand
og uden
varmt vand.

Driftsenheden kontaktes af personalet på
institutionen.

Institutionens personale.
Driftsenheden, relevant teamleder –
se liste på Kjukken.

Arbejde med
udbedring

En medarbejder fra driftsenheden eller
en håndværker rekvireret
af driftsenheden rykker ud
på institutionen for at
afhjælpe situationen.

Skaden lokaliseres og
søges udbedret.

Driftsenheden, relevant teamleder –
se liste på Kjukken.
Relevante håndværkere.
Forsyningsselskabet
telefon
56 64 55 00

Manglende
udbedring

Såfremt problemet ikke
umiddelbart
kan udbedres
vurderes det
sammen med
institutionens
leder / personale, hvorledes situationen kan afhjælpes her
og nu.

Driftsenheden og personalet afgør, hvorledes der kan ske afhjælpning her og nu.
Afhjælpning gennem
en midlertidig vandforsyningsledning.

Driftsenheden, relevant teamelder –
se liste på Kjukken.
Institutionens personale.
Forsyningsselskabet
telefon
56 64 55 00

Midlertidig
genhusning

Såfremt der
ikke kan ske
en afhjælpning af situationen skal en
genhusning
overvejes,
herunder
eventuel akut
afhjælpning
omkring drikkevand.

Såfremt der ikke kan
ske en afhjælpning på
lokationen skal der i
samråd med institutionens ledelse og
driftsenheden overvejes en midlertidig genhusning.

Driftsenheden, relevant teamleder –
se liste på Kjukken
Anlægsafdelingen:
Henrik Paaske Kjær
telefon
56 67 24 10
Planafdelingen:
Flemming Pedersen
telefon
29 37 10 79

Øvrigt

Information /
pressemeddelelse
Pressemedarbejder
telefon
56 67 26 31
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AC 600-2 Manglende varme på skole /SFO
Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen, ETK

Manglende
varme på en
skole
og/eller SFO

Konsekvens

Imødegåelse /
løsning af problemet

Berørte enheder,
forvaltninger,
personer m.fl.

Konstatering
af manglende varme

Skolen er helt
eller delvist uden
varme og uden
varmt vand.

Driftsenheden kontaktes af personalet
på institutionen.

Institutionens personale
Driftsenheden, relevant teamleder –
se liste - Kjukken.

Arbejde med
udbedring

En medarbejder
fra driftsenheden
eller en håndværker rekvireret af driftsenheden rykker ud på
institutionen for
at afhjælpe situationen.

Skaden lokaliseres
og søges udbedret.

Driftsenheden, relevant teamleder –
se liste på Kjukken.
Relevante håndværkere.
Forsyningsselskabet
56645500
Naturgas 39547000

Manglende
udbedring

Såfremt problemet ikke umiddelbart kan udbedres, vurderes
det sammen med
institutionens
leder / personale, hvorledes
situationen kan
afhjælpes her og
nu.

Driftsenheden og
personalet afgør,
hvorledes der kan
ske afhjælpning her
og nu.

Driftsenheden, relevant teamleder –
se liste.
Institutionens personale.

Midlertidig
genhusning

Såfremt der ikke
kan ske en afhjælpning af
situationen, skal
en genhusning
overvejes.

Såfremt der ikke
kan ske en afhjælpning på lokationen,
skal der i samråd
med institutionens
leder og driftsenheden overvejes en
midlertidig genhusning.

Driftsenheden, relevant teamleder –
se liste på Kjukken.
Anlægsafdelingen:
Henrik Paaske Kjær
telefon
56 67 24 10
Planafdelingen:
Flemming Pedersen, telefon
29 37 10 79

AC 600-3 Manglende strøm (el) på skole / SFO
Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen, ETK

Øvrigt

Information /
pressemeddelelse
Pressemedarbejder
telefon
56 67 26 31

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:

Østsjællands Beredskab

Dato:
Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

Del af:

November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2

Side:

Manglende
el på en
skole
og/eller SFO

Konsekvens

Imødegåelse /
løsning af problemet

Berørte enheder, forvaltninger, personer
m.fl.

Konstatering af
manglende
el

Institutionen er
uden strømforsyning.

Tjek først om der
er el hos naboejendommene.
Driftsenheden kontaktes af personalet på institutionen.

Institutionens
personale.
Driftsenheden,
relevant teamleder – se liste på
Kjukken.

Arbejde med
udbedring

En medarbejder fra
driftsenheden eller
en håndværker
rekvireret af driftsenheden rykker ud
på institutionen for
at afhjælpe situationen.

Skaden lokaliseres
og søges udbedret.

Driftsenheden,
relevant teamleder – se liste på
Kjukken.
Relevante håndværkere.
SEAS/NVE, telefon
70 29 29 29

Manglende
udbedring

Såfremt problemet
ikke umiddelbart
kan udbedres vurderes det sammen
med institutionens
leder/personale,
hvorledes situationen kan afhjælpes
her og nu.

Driftsenheden og
personalet afgør,
hvorledes der kan
ske afhjælpning
her og nu.
Afhjælpning gennem en midlertidig
elforsyningsledning
eller generator.

Driftsenheden,
relevant teamleder – se liste på
Kjukken.
Institutionens
leder/personale.
SEAS/NVE, telefon
70 29 29 29

Midlertidig
genhusning

Såfremt der ikke
kan ske en afhjælpning af situationen skal en genhusning overvejes,
herunder akut afhjælpning omkring
el gennem en midlertidig elforsyningsledning eller
generator fra forsyningsselskabet.

Såfremt der ikke
kan ske en afhjælpning på lokationen, skal der i
samråd med institutionens ledelse
og driftsenheden
overvejes en midlertidig genhusning.

Driftsenheden,
relevant teamleder – se liste på
Kjukken.
Anlægsafdelingen: Henrik Paaske Kjær, telefon
56 67 24 10
Planafdelingen:
Flemming Pedersen, telefon
29 37 10 79

Side 90 af 165

Øvrigt

Information /
pressemeddelelse
Pressemedarbejder telefon
56 67 26 31

AC 600-4 Manglende vand på daginstitution
Ansvarlig

Manglende
vand på en

Teknik- og Miljøforvaltningen, ETK

Konsekvens

Imødegåelse / løsning af problemet

Berørte enheder,
forvaltninger,

Øvrigt

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:
Dato:

Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

daginstitution

Del af:
Side:

Østsjællands Beredskab
November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2
Side 91 af 165

personer m.fl.

Konstatering
af manglende
vand

Institutionen
er uden vand
og uden
varmt vand.

Driftsenheden kontaktes af personalet på
institutionen.

Institutionens personale.
Driftsenheden, relevant teamleder –
se liste på Kjukken.

Arbejde med
udbedring

En medarbejder fra
driftsenheden eller en
håndværker
rekvireret af
driftsenheden rykker
ud på institutionen for at
afhjælpe
situationen.

Skaden lokaliseres og
søges udbedret.

Driftsenheden, relevant teamleder –
se liste på Kjukken.
Relevante håndværkere.
Forsyningsselskabet telefon
56 64 55 00

Manglende
udbedring

Såfremt problemet ikke
umiddelbart
kan udbedres, vurderes
det sammen
med institutionens leder
/ personale,
hvorledes
situationen
kan afhjælpes her og
nu.

Driftsenheden og leder/personale afgør,
hvorledes der kan ske
afhjælpning her og nu.
Afhjælpning gennem
en midlertidig vandforsyningsledning.

Driftsenheden, relevant teamelder –
se liste på Kjukken.
Institutionens personale.
Forsyningsselskabet telefon
56 64 55 00

Midlertidig
genhusning

Såfremt der
ikke kan ske
en afhjælpning af situationen, skal
en genhusning overvejes, herunder
akut afhjælpning
omkring
drikkevand.
Alternativ
fordeling af
børn på øvrige institutio-

Såfremt der ikke kan
ske en afhjælpning på
lokationen, skal der i
samråd med institutionens leder/personale
og driftsenheden
overvejes en midlertidig genhusning.

Driftsenheden, relevant teamleder –
se liste på Kjukken.
Anlægsafdelingen:
Henrik Paaske
Kjær, telefon
56 67 24 10
Planafdelingen:
Flemming Pedersen, telefon
29 37 10 79

Information /
pressemeddelelse
Pressemedarbejder telefon
56 67 26 31

Information /
pressemeddelelse
Pressemedarbejder telefon
56 67 26 31

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:
Dato:

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

Køge Kommune

ner.

Del af:
Side:

Østsjællands Beredskab
November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2
Side 92 af 165

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:

Østsjællands Beredskab

Dato:
Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

Del af:

November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2

Side:

Side 93 af 165

AC 600-5 Manglende varme på daginstitution
Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen, ETK

Manglende
varme på en
daginstitution

Konsekvens

Imødegåelse /
løsning af problemet

Berørte enheder,
forvaltninger,
personer m.fl.

Konstatering
af manglende
varme

Institutionen er
helt eller delvist
uden varme og
uden varmt
vand.

Driftsenheden kontaktes af personalet på institutionen.

Institutionens personale.
Driftsenheden, relevant teamleder – se
liste på Kjukken.

Arbejde med
udbedring

En medarbejder
fra driftsenheden eller en
håndværker
rekvireret af
driftsenheden
rykker ud på
institutionen for
at afhjælpe
situationen.
Såfremt problemet ikke
umiddelbart kan
udbedres, vurderes det sammen med institutionens leder
/ personale,
hvorledes situationen kan afhjælpes her og
nu.
Såfremt der
ikke kan ske en
afhjælpning af
situationen, skal
en genhusning
overvejes.
Alternativ fordeling på andre
daginstitutioner.

Skaden lokaliseres
og søges udbedret.

Driftsenheden, relevant teamleder – se
liste på Kjukken.
Relevante håndværkere.
Forsyningsselskabet,
telefon
56 64 55 00
Naturgas, telefon
39 54 70 00
Driftsenheden, relevant teamleder – se
liste på Kjukken.
Institutionens leder
og personale.

Manglende
udbedring

Midlertidig
genhusning

Driftsenheden og
leder/personale
afgør, hvorledes
der kan ske afhjælpning her og
nu.

Såfremt der ikke
kan ske en afhjælpning på lokationen, skal der i
samråd med institutionens leder /
personale og
driftsenheden
overvejes en midlertidig genhusning
eller fordeling på
andre institutioner.

Driftsenheden, relevant teamleder – se
liste på Kjukken.
Anlægsafdelingen:
Henrik Paaske Kjær,
telefon
56 67 24 10
Planafdelingen:
Flemming Pedersen,
telefon
29 37 10 79

Øvrigt

Information /
pressemeddelelse
Pressemedarbejder
telefon
56 67 26 31

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:

Østsjællands Beredskab

Dato:
Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

Del af:

November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2

Side:

Side 94 af 165

AC 600-6 Manglende strøm (el) på daginstitution
Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen, ETK

Manglende el
på en daginstitution

Konsekvens

Imødegåelse /
løsning af problemet

Berørte enheder, forvaltninger, personer
m.fl.

Konstatering
af manglende
el

Institutionen er
uden strømforsyning.

Tjek først om der
er el hos naboejendommene.
Driftsenheden kontaktes af personalet på institutionen.

Institutionens
personale.
Driftsenheden,
relevant teamleder – se liste på
Kjukken.

Arbejde med
udbedring

En medarbejder fra
driftsenheden eller
en håndværker
rekvireret af driftsenheden rykker ud
på institutionen for
at afhjælpe situationen.

Skaden lokaliseres
og søges udbedret.

Driftsenheden,
relevant teamleder – se liste på
Kjukken.
Relevante håndværkere.
SEAS/NVE, telefon
70 29 29 29

Manglende
udbedring

Såfremt problemet
ikke umiddelbart
kan udbedres, vurderes det sammen
med institutionens
leder/personale,
hvorledes situationen kan afhjælpes
her og nu.

Driftsenheden og
institutionens leder/personale afgør, hvorledes der
kan ske afhjælpning her og nu.
Afhjælpning gennem en midlertidig
elforsyningsledning.

Driftsenheden,
relevant teamleder – se liste på
Kjukken.
Institutionens
personale.
SEAS/NVE, telefon
70 29 29 29

Midlertidig
genhusning

Såfremt der ikke
kan ske en afhjælpning af situationen, skal en
genhusning overvejes, herunder akut
afhjælpning omkring el gennem en
generator fra forsyningsselskabet.
Alternativ fordeling
af børn på øvrige
daginstitutioner.

Såfremt der ikke
kan ske en afhjælpning på lokationen, skal der i
samråd med institutionens leder/personale og
driftsenheden
overvejes en midlertidig genhusning.
Alternativ fordeling
på andre daginstitutioner.

Driftsenheden,
relevant teamleder – se liste på
Kjukken.
Anlægsafdelingen:
Henrik Paaske
Kjær, telefon
56 67 24 10
Planafdelingen:
Flemming Pedersen, telefon
29 37 10 79

Øvrigt

Information /
pressemeddelelse
Pressemedarbejder telefon
56 67 26 31

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:

Østsjællands Beredskab

Dato:
Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

Del af:

November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2

Side:

Side 95 af 165

AC 600-7 Manglende vand på ældre- / specialinstitution
Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen, ETK

Manglende
vand på en
ældre-/
special institution

Konsekvens

Imødegåelse / løsning af problemet

Berørte enheder,
forvaltninger, personer m.fl.

Konstatering af
manglende
vand

Beboerne er
uden vand
og uden
varmt vand.

Driftsenheden kontaktes af personalet på
institutionen.

Institutionens personale
Driftsenheden:
Kim Skov, telefon
20 29 91 94

Arbejde med
udbedring

En medarbejder fra
driftsenheden eller en
håndværker
rekvireret af
driftsenheden rykker
ud på institutionen for at
afhjælpe
situationen.

Skaden lokaliseres og
søges udbedret.

Driftsenheden:
Kim Skov, telefon 20
29 91 94
Relevante håndværkere.
Forsyningsselskabet,
telefon
56 64 55 00

Manglende
udbedring

Såfremt problemet ikke
umiddelbart
kan udbedres, vurderes
det sammen
med institutionens leder
/ personale,
hvorledes
situationen
kan afhjælpes her og
nu.

Driftsenheden og institutionens leder / personale afgør, hvorledes der kan ske afhjælpning her og nu.
Eventuel afhjælpning
gennem en midlertidig
vandforsyningsledning.

Driftsenheden:
Kim Skov, telefon
20 29 91 94
Institutionens personale.
Velfærdsforvaltningen – se liste på
Kjukken.
Forsyningsselskabet,
telefon
56 64 55 00

Midlertidig
genhusning

Såfremt der
ikke kan ske
en afhjælpning af situationen skal
en genhusning overve-

Såfremt der ikke kan
ske en afhjælpning på
lokationen skal det i
samråd med institutionens leder og driftsenheden overvejes en
midlertidig genhus-

Driftsenheden:
Kim Skov, telefon
20 29 91 94
Velfærdsforvaltningen – se liste på
Kjukken.
Anlægsafdelingen:

Øvrigt

Information /
pressemeddelelse
Pressemedarbejder telefon
56 67 26 31

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:
Dato:

Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

jes, herunder
akut afhjælpning
omkring
drikkevand.

ning.

Del af:
Side:

Henrik Paaske Kjær,
telefon
56 67 24 10
Planafdelingen:
Flemming Pedersen,
telefon
29 37 10 79

Østsjællands Beredskab
November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2
Side 96 af 165

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:

Østsjællands Beredskab

Dato:
Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

Del af:

November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2

Side:

Side 97 af 165

AC 600-8 Manglende varme på ældre- / specialinstitution
Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen, ETK

Manglende
varme på en
ældre-/ special institution

Konsekvens

Imødegåelse /
løsning af problemet

Berørte enheder,
forvaltninger, personer m.fl.

Konstatering
af manglende
varme

Beboerne er
uden varme og
uden varmt
vand.

Driftsenheden
kontaktes af
personalet på
institutionen.

Institutionens personale
Driftsenheden:
Kim Skov, telefon
20 29 91 94
Velfærdsforvaltningen
– se liste på Kjukken.

Arbejde med
udbedring

En medarbejder fra driftsenheden eller
en håndværker
rekvireret af
driftsenheden
rykker ud på
institutionen
for at afhjælpe
situationen.

Skaden lokaliseres og søges
udbedret.

Driftsenheden:
Kim Skov, telefon
20 29 91 94
Relevante håndværkere.
Forsyningsselskabet,
telefon
56 64 55 00
Naturgas, telefon
39 54 70 00

Manglende
udbedring

Såfremt problemet ikke
umiddelbart
kan udbedres,
vurderes det
sammen med
institutionens
leder / personale, hvorledes
situationen kan
afhjælpes her
og nu.

Driftsenheden
og institutionens
leder/personale
afgør, hvorledes
der kan ske afhjælpning her og
nu.

Driftsenheden:
Kim Skov, telefon
20 29 91 94
Institutionens personale.
Velfærdsforvaltningen
– se liste på Kjukken.

Midlertidig
genhusning

Såfremt der
ikke kan ske
en afhjælpning
af situationen
skal en genhusning overvejes.

Såfremt der ikke
kan ske en afhjælpning på
lokationen, skal
det i samråd
med institutionens leder og
driftsenheden
overvejes en

Driftsenheden:
Kim Skov, telefon
20 29 91 94
Velfærdsforvaltningen
– se liste på Kjukken.
Anlægsafdelingen:
Henrik Paaske Kjær,
telefon
56 67 24 10

Øvrigt

Information / pressemeddelelse
Pressemedarbejder
telefon
56 67 26 31

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:
Dato:

Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

midlertidig genhusning.

Del af:
Side:

Planafdelingen:
Flemming Pedersen,
telefon
29 37 10 79

Østsjællands Beredskab
November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2
Side 98 af 165

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:

Østsjællands Beredskab

Dato:

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

Køge Kommune

Del af:

November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2

Side:

Side 99 af 165

AC 600-9 Manglende strøm (el) på ældre- / specialinstitution
Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen, ETK

Manglende
el på en
ældre- /
special institution

Konsekvens

Imødegåelse /
løsning af problemet

Berørte enheder,
forvaltninger, personer m.fl.

Konstatering af
manglende
el

Beboerne er uden
strømforsyning.

Tjek først om der
er el hos naboejendommene.
Driftsenheden
kontaktes af personalet på institutionen.

Institutionens personale og leder.
Driftsenheden:
Kim Skov, telefon
20 29 91 94

Arbejde
med udbedring

En medarbejder fra
driftsenheden eller
en håndværker
rekvireret af driftsenheden rykker ud
på institutionen for
at afhjælpe situationen.

Skaden lokaliseres
og søges udbedret.

Driftsenheden:
Kim Skov, telefon
20 29 91 94
Relevante håndværkere.
SEAS/NVE, telefon
70 29 29 29

Manglende
udbedring

Såfremt problemet
ikke umiddelbart
kan udbedres,
vurderes det sammen med institutionens personale,
hvorledes situationen kan afhjælpes
her og nu.

Driftsenheden og
institutionens leder/personale afgør, hvorledes der
kan ske afhjælpning her og nu.
Afhjælpning gennem en midlertidig
elforsyningsledning.

Driftsenheden:
Kim Skov, telefon
20 29 91 94
Velfærdsforvaltningen – se liste på
Kjukken.
Institutionens personale og leder.
SEAS/NVE, telefon
70 29 29 29

Midlertidig
genhusning

Såfremt der ikke
kan ske en afhjælpning af situationen skal en
genhusning overvejes.
Alternativt akut
afhjælpning omkring elforsyning
gennem en generator fra forsyningsselskabet.

Såfremt der ikke
kan ske en afhjælpning på lokationen, skal det i
samråd mellem
institutionens leder og driftsenheden overvejes en
midlertidig genhusning.

Driftsenheden, Kim
Skov 20299194
SSF – se liste på
Kjukken.
Anlægsafdelingen:
Henrik Paaske Kjær,
telefon
56 67 24 10
Planafdelingen:
Flemming Pedersen,
telefon
29 37 10 79

Øvrigt

Information /
pressemeddelelse
Pressemedarbejder telefon
56 67 26 31

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:

Østsjællands Beredskab

Dato:
Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

Del af:

November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2

Side:

Side 100 af 165

AC 600-10 Brand på daginstitution
Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen, ETK

Brand på en
daginstitution

Konsekvens

Imødegåelse /
løsning af problemet

Berørte enheder, forvaltninger, personer
m.fl.

Øvrigt

Flytning af
enheden

Institutionen
eller dele af
den skal flyttes
til anden lokation.

Praktiske foranstaltninger i forbindelse med
flytningen herunder praktiske
aftaler med flyttefirma m.v.
Sker i samarbejde med institutionens ledelse.

ECs Driftsenhed, relevant teamleder – se liste
på Kjukken.
Børne- og Uddannelsesforvaltningen – se liste
over institutionsledere
på Kjukken.

Information /
pressemeddelelse
Pressemedarbejder telefon
56 67 26 31

Genhusning

Der skal findes
egnet bygning
til genhusningen.
Alternativ fordeling på de
øvrige daginstitutioner.

Behov for genhusning skal
vurderes på den
korte og eventuelt lange bane i
samarbejde med
institutionens
ledelse.

Planafdelingen:
Flemming Pedersen,
telefon
28 79 24 00
Børne- og Uddannelsesforvaltningen – se liste
over institutionsledere
på Kjukken.

Vurdering af
skader

Bygningen skal
gennemgås,
skaderne vurderes, konsekvenser drages
og beslutninger
træffes.

Skaderne skal
anmeldes til forsikringsteamet.

Anlægsafdelingen:
Henrik Paaske Kjær,
telefon
56 67 24 10
Forsikring:
Søren Bo Lyderik, telefon
29 37 10 79

Udbedring /
genopbyning

Projektering af
udbedringen og
opgaven udbydes.

Politisk behandling af en anlægssag.

Anlægsafdelingen:
Henrik Paaske Kjær,
telefon
56 67 24 10
Børne- og Uddannelsesforvaltningen.
Relevante politiske udvalg

Information /
pressemeddelelse
Pressemedarbejder telefon
56 67 26 31

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:

Østsjællands Beredskab

Dato:
Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

Del af:

November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2

Side:

Side 101 af 165

AC 600-11 Brand på en skole / SFO
Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen, ETK

Brand på en
skole og /
eller SFO

Konsekvens

Imødegåelse /
løsning af problemet

Berørte enheder, forvaltninger, personer
m.fl.

Øvrigt

Flytning af
enheden

Institutionen
eller dele af
den skal flyttes til anden
lokation.

Praktiske foranstaltninger i forbindelse med
flytningen herunder praktiske
aftaler med flyttefirma m.v. Sker
i samarbejde
med skolens ledelse.

ECs Driftsenhed, relevant
teamleder – se liste på
Kjukken.
Børne- og Uddannelsesforvaltningen – se liste
over skoleledere på Kjukken.

Information /
pressemeddelelse
Pressemedarbejder telefon
56 67 26 31

Genhusning

Der skal findes egnet
bygning til
genhusningen.

Behov for genhusning skal vurderes på den
korte og eventuelt lange bane i
samarbejde med
skolens ledelse.

Planafdelingen:
Flemming Pedersen, telefon
28 79 24 00
Børne- og Uddannelsesforvaltningen – se liste
over skoleledere på Kjukken.

Vurdering af
skader

Bygningen
skal gennemgås, skaderne
vurderes,
konsekvenser
drages og
beslutninger
træffes.

Skaderne skal
anmeldes til forsikringsteamet.

Anlægsafdelingen:
Henrik Paaske Kjær, telefon
56 67 24 10
Forsikring:
Søren Bo Lyderik, telefon
29 37 10 79

Udbedring /
genopbyning

Projektering
af udbedringen og opgaven udbydes.

Politisk behandling af en anlægssag.

Anlægsafdelingen:
Henrik Paaske Kjær, telefon
56 67 24 10
Børne- og Uddannelsesforvaltningen.
Relevante politiske udvalg

Information /
pressemeddelelse
Pressemedarbejder telefon
56 67 26 31
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AC 600-12 Brand på ældre- / specialinstitution
Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen, ETK

Brand på en
ældre- / special institution

Konsekvens

Imødegåelse /
løsning af problemet

Berørte enheder,
forvaltninger, personer m.fl.

Øvrigt

Flytning af
enheden

Institutionen
eller dele af
den skal flyttes
til anden lokation.

Praktiske foranstaltninger i forbindelse med flytningen herunder
praktiske aftaler
med flyttefirma
m.v.

ECs Driftsenhed: Kim
Skov, telefon
20 29 91 94
Velfærdsforvaltningen
– se liste på Kjukken.

Information / pressemeddelelse
Pressemedarbejder
telefon
56 67 26 31

Genhusning

Der skal findes
egnet bygning
til genhusningen.

Behov for genhusning skal vurderes på den korte og eventuelt
lange bane.

Planafdelingen:
Flemming Pedersen,
telefon
28 79 24 00
Velfærdsforvaltningen
– se liste på Kjukken.

Vurdering af
skader

Bygningen skal
gennemgås,
skaderne vurderes, konsekvenser drages
og beslutninger træffes.

Skaderne skal
anmeldes til forsikringsteamet.

Anlægsafdelingen:
Henrik Paaske Kjær,
telefon
56 67 24 10
Forsikring:
Søren Bo Lyderik,
telefon
29 37 10 79

Udbedring /
genopbyning

Projektering af
udbedringen
og opgaven
udbydes.

Politisk behandling
af en anlægssag.

Anlægsafdelingen:
Henrik Paaske Kjær,
telefon
56 67 24 10
Velfærdsforvaltningen
– se liste på Kjukken.
Relevante politiske
udvalg.

Information / pressemeddelelse
Pressemedarbejder
telefon
56 67 26 31
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AC 602 Beredskabsplan ved drikkevandsforureninger
Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljøafdelingen

Planen skal betragtes som en drejebog for håndtering af drikkevandsforureninger med fokus på
myndighedsdelen. Planen retter sig ikke blot mod de, der dagligt beskæftiger sig med vandforsyningskontrol, men også andre, som måtte blive involveret i en sådan aktivitet, f.eks. det kommunale beredskab / Østsjællands Beredskab.
Formålet er at sætte en bred kreds af kommunalt ansatte i stand til at aktivere en omgående indgriben, når der opstår en pludselig drikkevandsforurening.
”Beredskabsplan ved forurening af drikkevandsforsyninger” (seneste opdatering juni 2013) er
uploadet i den elektroniske udgave af beredskabsplanen.
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AC 603 Husdyrsygdomme og zoonoser
Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljøafdelingen

Zoonoser: Udbrud af husdyrsygdomme, der kan spredes mellem mennesker og dyr.
I det øjeblik, der kommer information om udbrud af den slags sygdomme, så skal Køge Kommunens beredskab rette henvendelse til Fødevare Sjælland / Fyn og Veterinær Øst, som står for den
videre aktion på området.
Hvis kommunen er ejer af kvæg, får, geder, svin eller fjerkræ, så har kommunen i tilfælde af sygdom i dyrene forpligtigelser som andre dyreejere. Hvordan man skal forholde sig fremgår af vejledning ”Mistanker om dyresygedomme” på Miljø- og Fødevareministeriets, Fødevarestyrelsens hjemmeside – senest opdateret 16. maj 2018
Hvis fx der kommer et tilfælde af fugleinfluenza i fjerkræ eller vilde fugle, så kan der være behov
for at kommunen iværksætter vejledning til sine institutioner om forebyggende foranstaltninger.
Fødevare Sjælland / Fyn og Veterinær Øst kan kontaktes på telefon 72 27 69 00 mandag - torsdag
kl. 9.00 – 16.00 og fredag kl. 9.00 – 15.00. Fødevarevagten kan kontaktes på telefon 70 12 18 00
mandag – torsdag kl. 16.00 – 20.00, fredag kl. 15.00 – 20.00 samt lørdage, søndage og helligdage
kl. 10.00 – 20.00.
Fødevare Sjælland / Fyn og Veterinær Øst kan kontaktes pr. mail på email@fvst.dk eller via kontaktformularen på deres hjemmeside.
Hvis der er tale om en zoonose (sygdom som kan smitte til mennesker) er det også relevant at holde kontakt til embedslægeinstitutionen.
Ved mistanke om zoonoser henvises til Fødevarestyrelsens hjemmeside eller Zoonosecentret i DTU,
Fødevareinstituttets hjemme.
Ved mistanke om husdyrsygdomme henvises til Fødevarestyrelsens hjemmeside.
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AC 610 Oprettelse af krisestabsrum (møderum 3 og 4)
Ansvarlig

Kultur- og Økonomiforvaltningen, Forsikring og Rådhusservice

Opgave

Klargøring af møderum 3 og 4 – Det gule rådhus

Aktivering

Ved opkald fra ISL (Beredskabet) klargøres mødelokaler.

Kontaktinformation Vagtcentralen Østsjællands Beredskab telefon 46 31 39 00
Rådhusafdelingens opgaver


Klargøre mødelokale 3 og 4.



Der skal opsættes nødtelefoner - 3 telefoner (findes i
skab i Betjentstuen)
telefon 56 65 47 27
telefon 56 65 23 74 og
telefon 56 65 69 10 samt
fax 56 65 56 46.



Der skal opsættes ekstra projektor samt lærred.



Skriveblokke og blyanter.



Ekstra whiteboard tavle med tilhørende penne.



Forlængerledning med stikdåse.

Møderum 4



Klargøres til borgmester.

Rådhusbetjent



Der skal altid være en rådhusbetjent til disposition.



Vagthavende rådhusbetjent telefon 28 79 21 01.



IT- og Digitaliseringsafdelingen skal stille med en supporter.



Teknik- og Miljøforvaltningen skal stille med en GIS medarbejder.

Møderum 3

Kontakt information:

Østsjællands Beredskab telefon 46 31 39 00 - vagtcentralen
Klaus Hansen
telefon 28 79 22 19
Søren Rasmussen

telefon 28 79 22 22

1: Plantegning af møderum 3 er i plastkasse i Vagtstuen.
2: Nødtelefoner er i Betjentstuen.
3: Lærred og projektor er opbevaret i Betjentstuen.
4: Skriveblokke, blyanter, penne til whiteboard samt forlængerledninger med stikdåser er samlet i plastkasse i Betjentstuen.
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5: Whiteboard står i byrådsstuer.
6: Ekstra borde og stole er i kælderen (2 borde og 4 stole).
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AC 611 Oprettelse af sikrede telefoner og nødstrøm til PC
Ansvarlig

Kultur- og Økonomiforvaltningen, Forsikring og Rådhusservice

Opgave

Klargøring af sikrede telefoner

Aktivering

Ved opkald fra ISL (Beredskabet) klargøres telefoner af Intern Service.

Kontaktinformation Vagtcentralen Østsjællands Beredskab 46 31 39 00
Rådhusafdelingens opgaver

Forvaltninger

Rådhusbetjent

Kontakt information:



Opsætning af sikrede telefoner









Betjentstuen:
Varmecentral (keep fokus)
Borgerservice
Teknik- og Miljøforvaltningen
Mødelokale 3 (Gult rådhus)
Byrådssalen (Gult rådhus)
Borgmesterkontoret



Derudover er der nødstrøm til PC ved de samme stik.



Afhenter telefoner i betjentstuen og opsætter dem jf. nedenstående tegning.



Velfærdsforvaltningen omstilles til telefon.

56
56
56
56
56
56
56

65
65
65
65
65
65
65

69
69
54
17
74
23
47

10
49
46 (Fax)
34
28
74
27

Østsjællands Beredskab
Klaus Hansen

telefon 46 31 39 00 - vagtcentralen
telefon 28 79 22 19

Søren Rasmussen

telefon 28 79 22 22
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AC 612 Formodet trussel eller konstateret bombetrussel Rådhuset
Ansvar:

Direktionen / Kultur- og Økonomiforvaltningen, Forsikring og
Rådhusservice / Økonomidirektør

Alarmering:

112 / Østsjællands Beredskab

Beskrivelse:

Stadig grovere metoder benyttes, når borgere, ansatte eller andre
får afslag eller påbud fra kommunes styre eller myndigheder. Det er
derfor sandsynligt, at der vil forekomme bombetrusler mod kommunens ansatte og værdier. Det anses imidlertid som meget usandsynligt, at truslen er reel, og at der findes en bombe eller anden skadelig anordning som følge af truslen.
Modtagelse af bombetrussel – Rådhuset Torvet 1
Som oftest vil truslen blive indtelefoneret til kommunens hovednummer i Borgerservice. Når operatøren konstaterer, at der er tale
om en trussel, skal operatøren forholde sig roligt, skærpe sin opmærksomhed og iagttage følgende:







Kan telefonnummeret ses på display eller findes frem på anden vis?
Er det en mand eller kvinde?
Er personen ophidset eller rolig?
Taler personen med accent, og er personen veltalende eller
ikke?
Hvorfor/hvem vil personen skade i kommunen (måske kan
dette indikere placeringen)?
Hvor kan en eventuel bombe eller anordning være placeret?

Underretninger af Politi og Beredskab
Straks efter samtalen skal operatøren ringe 1 1 2 og følge de instrukser, som gives herfra. Det skal tydeligt fremgå, hvor operatøren
ringer fra, og hvordan man kan komme i kontakt med vedkommende.
Efter alarmeringen af Politiet kontaktes vagten for rådhusbetjentene
på telefon 28 79 21 01, som får oplyst det samme. Operatøren skal
herefter blive ved telefonen med mindre andet beordres af Politiet.
Vagthavende rådhusbetjent samler de resterende rådhusbetjente i
betjentstuen og de afventer yderligere instrukser.
Borgmester og Kommunaldirektør underrettes, samt nærmeste direktør.
Det skal undgås, at andre på nuværende tidspunkt involveres i sagen, idet det kan give unødig uro.
Mødested: midlertidigt krisestabsrum (KST) oprettes ved betjentstuen
Indsatslederen fra Politiet og evt. indsatslederen fra Østsjællands
Beredskab, Borgmester, Kommunaldirektør samt stab for beredskab
møder i krisestabsrum: Rådhuset - Torvet 1 – mødelokale 3 – 4
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(Det gule rådhus)
Det er kun Indsatsleder fra Politiet eller Indsatsleder fra Østsjællands Beredskab, som kan iværksætte evakuering.
Såfremt evakuering besluttes:
Rådhusbetjentene medtager deres radioer, megafoner, samt klistermærker til dørene.
Rådhusbetjentene begiver sig til de tildelte evakueringsområder og
anråber personalet på gangene med ordene:
”Må jeg få jeres opmærksomhed, Rådhuset skal straks evakueres til
samlestedet på Kulturtorvet (mellem Teaterbygningen og biografen).
Medtag overtøj og private effekter”.
Ordren gentages 3 gange. Såfremt personalet ikke straks efterkommer ordren, betragtes dette som tjenesteforsømmelse.
Rådhuset består af Torvet 1 med bygningsnumrene 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 og 8.
Såfremt placeringen af den formodede genstand kendes, påbegyndes evakueringen straks på begge sider af findestedet og ud af enderne af bygningen på alle etager.
Øvrige bygninger evakueres fra øst mod vest.
Evakueringen af rådhuset påbegyndes ved tryk på brandtryk i betjentstuen. Rådhusbetjentene foretager denne handling.
Rådhusbetjentene sørger for, at eventuelle besøgende til rådhuset
afvises ved begge Arkader.
Evakueringen påbegyndes i bunden af bygningen (stueetagen) og
opad til sidste etage (2. sal). På vej op skal Rådhusbetjenten udelukkende anråbe personalet ved råb på gangene.
Når Rådhusbetjenten når øverste etage påbegyndes afsøgning af de
enkelte kontorer ned af gangen. Bygningens kontorer gennemgås et
efter et til bunden af bygningen er nået.
Når kontoret er evakueret lukkes døren, og klistermærke mærket
”RØMMET” påsættes.
Samlested:
Personer som evakueres begiver sig til på Kulturtorvet (mellem Teaterbygningen og biografen).
Såfremt vejret ikke tillader ophold på Kulturtorvet (mellem Teaterbygningen og biografen) eskorteres personalet til Teaterbygningen.

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:

Østsjællands Beredskab

Dato:
Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

Del af:

November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2

Side:

Side 112 af 165

AC 613 Aktivering af Rådhuset i forbindelse med knivstikkeri og/eller skyderi
Ansvarlig:

Kultur- og Økonomiforvaltningen

Opgaver:

Aktivering af beredskabet i forbindelse med trusler om eller konkrete
episoder med knivstikkeri / skyderi og / eller følgevirkninger heraf.
Opgave:
Sikre det fornødne beredskab – samt ajourføre lister over medarbejdere
i samarbejde med ledelsen i det kriseramte område.
Beredskabet opdeles i 3 niveauer: information – operationel iværksættelse – iværksættelse af beredskabet:
Trin 1 - Information


Når det opdages, at der er trusler eller indtrængen på/omkring
rådhuset alarmeres de evakueringsansvarlige rådhusbetjente
straks.



Rådhusbetjentene alarmerer og informerer politiet om situationen og har herudover så vidt muligt overblik over, hvilke medarbejdere der er på arbejde.



Rådhusbetjentene vurderer på hvilket niveau, der skal udmeldes
i organisationen.

Trin 2 – Operationel iværksættelse


Hvis det er muligt søger alle medarbejdere væk fra Rådhuset.
Hvis det ikke er muligt, barrikaderer medarbejdere sig så usynligt som muligt på Rådhuset. (RUN – HIDE – (FIGHT er allersidste udvej)).



Medarbejdere afventer herefter instrukser fra rådhusbetjente eller politi før de forlader området.



Rådhusbetjentene skal begrænse omfanget af berørte medarbejdere og borgere i forhold til den konkret trussel.

Trin 3 – Iværksættelse af beredskabet


Politiet overtager kommandoen, når de ankommer. Politiet
kommunikerer med pressen.



Der etableres krisehjælp til medarbejdere.

Aktivering

Dette indsatskort sættes i værk af de evakueringsansvarlige rådhusbetjente samt Kultur- og Økonomiforvaltningen.

Kontaktinformation

Se alarmeringsliste.

Normal drift

Rådhuset overgår til normal drift, når meddelelse herom gives af de
evakueringsansvarlige rådhusbetjente og/eller Kultur- og Økonomiforvaltningen.
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AC 614 Manglende vand på Rådhuset
Ansvarlig

Kultur- og Økonomiforvaltningen

Manglende
vand på Rådhuset

Konsekvens

Imødegåelse /
løsning af
problemet

Berørte enheder,
forvaltninger, personer m.fl.

Konstatering
af manglende
vand

Rådhuset er uden
vand og uden
varmt vand.

Rådhusservice
kontaktes af
personalet på
Rådhuset.

Rådhusets personale,
Rådhusservice, afdelingschef/relevant
teamleder.

Arbejde med
udbedring

En medarbejder
fra Rådhusservice
eller en håndværker rekvireret af
Rådhusservice
rykker ud på
Rådhuset for at
afhjælpe situationen.

Skaden lokaliseres og søges
udbedret.

Rådhusservice, afdelingschef/relevant
teamleder.
Relevante håndværkere.
Klar Forsyning tlf.:
56 65 22 22

Manglende
udbedring

Såfremt problemet ikke umiddelbart kan udbedres, vurderes
det sammen med
Rådhusservice,
hvordan situationen kan afhjælpes
her og nu.

Rådhusservice
og personalet
afgør, hvordan
der kan ske
afhjælpning her
og nu.
Afhjælpning
gennem en midlertidig vandforsyning.

Rådhusservice, relevant afdelingschef/
relevant teamleder.
Rådhusets personale.
Klar Forsyning tlf.:
56 65 22 22

Midlertidig
genhusning

Såfremt der ikke
kan ske en afhjælpning af situationen, skal en
genhusning overvejes, herunder
eventuel akut
afhjælpning omkring drikkevand.

Såfremt der
ikke kan ske en
afhjælpning på
lokationen, skal
der i samråd
med Rådhusets
ledelse og Rådhusservice
overvejes en
midlertidig genhusning.

Rådhusservice, relevant afdelingschef/
relevant teamleder.
Anlægsafdelingen:
Henrik Paaske Kjær
telefon
56 67 24 10
Planafdelingen: Flemming Pedersen telefon
29 37 10 79

Øvrigt

Information/
Pressemeddelelse.
Pressemedarbejder-telefon:
56 67 26 31
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AC 615 Manglende varme på Rådhuset
Ansvarlig

Kultur- og Økonomiforvaltningen

Manglende
varme på

Konsekvens

Imødegåelse /
løsning af problemet

Berørte enheder,
forvaltninger, personer m.fl.

Konstatering
af manglende varme

Rådhuset er helt
eller delvist uden
varme og uden
varmt vand.

Rådhusservice
kontaktes af
personalet på
Rådhuset.

Rådhusets personale
Rådhusservice, relevant afdelingsleder/teamleder.

Arbejde med
udbedring

En medarbejder fra
Rådhusservice eller
en håndværker
rekvireret af Rådhusservice, rykker
ud på rådhuset for
at afhjælpe situationen.

Skaden lokaliseres og søges
udbedret.

Rådhusservice, relevant afdelingsleder/teamleder.
Relevante håndværkere.
VEKS (Køge Fjernvarme) tlf.:
43 66 03 66

Manglende
udbedring

Såfremt problemet
ikke umiddelbart
kan udbedres, vurderes det sammen
med Rådhusledelsen/
Rådhusservice,
hvordan situationen kan afhjælpes
her og nu.

Rådhusservice
og personalet
afgør, hvordan
der kan ske afhjælpning her
og nu.

Rådhusservice, relevant afdelingsleder/
teamleder.
Rådhusets personale.

Midlertidig
genhusning

Såfremt der ikke
kan ske en afhjælpning af situationen, skal en
genhusning overvejes.

Såfremt der ikke
kan ske en afhjælpning på
lokationen, skal
der i samråd
med Rådhusledelsen og
Rådhusservice
overvejes en
midlertidig genhusning.

Rådhusservice, relevant afdelingsleder/team-leder.
Anlægsafdelingen:
Henrik Paaske Kjær
telefon
56 67 24 10
Planafdelingen: Flemming Pedersen, telefon
29 37 10 79

Rådhuset

Øvrigt

Information/
pressemeddelelse.
Pressemedarbejder-telefon:
56 67 26 31
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AC 616 Manglende strøm (el) på Rådhuset
Ansvarlig

Manglende
el på Råd-

Kultur- og Økonomiforvaltningen

Konsekvens

Imødegåelse /
løsning af problemet

Berørte enheder, forvaltninger, personer
m.fl.

Konstatering af
manglende
el

Rådhuset er uden
strømforsyning.

Tjek først om der
er el hos naboejendomme.
Rådhusservice
kontaktes af personalet på Rådhuset.

Rådhusets personale.
Rådhusservice,
relevant afdelingsleder/
teamleder.

Arbejde
med udbedring

En medarbejder fra
Rådhusservice eller
en håndværker rekvireret af Rådhusservice rykker ud
på Rådhuset for at
afhjælpe situationen.

Skaden lokaliseres
og søges udbedret.

Rådhusservice,
relevant afdelingsleder/
teamleder.
Relevante håndværkere.
SEAS-NVE tlf.:
70 29 29 29

Manglende
udbedring

Såfremt problemet
ikke umiddelbart
kan udbedres vurderes det sammen
med Rådhusledelsen/
Rådhusservice,
hvordan situationen
kan afhjælpes her
og nu.

Rådhusservice og
personalet afgør,
hvordan der kan
ske afhjælpning
her og nu.
Afhjælpning gennem midlertidig
elforsyning eller
generator.

Rådhusservice,
relevant afdelingsleder/
teamleder.
Rådhusledelsen/
Rådhusservice.
SEAS-NVE tlf.:
70 29 29 29

Midlertidig
genhusning

Såfremt der ikke
kan ske en afhjælpning af situationen,
skal en genhusning
overvejes, herunder
akut afhjælpning
omkring el gennem
midlertidig elforsyning eller generator
fra forsyningsselskabet.

Såfremt der ikke
kan ske en afhjælpning på lokationen, skal der i
samråd med Rådhuset ledelse og
Rådhusservice
overvejes en midlertidig genhusning.

Rådhusservice,
relevant afdelingsleder/
teamleder.
Anlægsafdelingen:
Henrik Paaske
Kjær, telefon
56 67 24 10
Planafdelingen:
Flemming Pedersen, telefon
29 37 10 79

huset

Øvrigt

Information / pressemeddelelse
Pressemedarbejdertelefon:
56 67 26 31
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AC 617 Brand – aktivering af Rådhuset

Nyt actioncard er under udarbejdelse i Kultur- og Økonomiforvaltningen, Stab for Byråd og
Direktion.
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AC 618 Brand på Rådhuset
Ansvarlig

Kultur- og Økonomiforvaltningen

Brand på Råd-

Konsekvens

Imødegåelse /
løsning af problemet

Berørte enheder,
forvaltninger, personer m.fl.

Øvrigt

Flytning af
enheden

Rådhusets
personale
eller dele af
den skal flyttes til anden
lokation.

Praktiske foranstaltninger i
forbindelse med
flytningen, herunder praktiske
aftaler med flyttefirma m.v.,
sker i samarbejde med Rådhusservice.

Rådhusservice, relevant afdelingsleder/
teamleder.
Kultur- og Økonomiforvaltningen.

Information /
pressemeddelelse
Pressemedarbejder telefon:
56 67 26 31

Genhusning

Der skal findes egnet
bygning til
genhusningen

Behov for genhusning skal
vurderes på den
korte og eventuelt lange bane
i samarbejde
med Rådhusets
ledelse.

Planafdelingen:
Flemming Pedersen,
telefon
28 79 24 00.
Kultur- og Økonomiforvaltningen

Vurdering af
skader

Bygningen
skal gennemgås, skaderne
vurderes,
konsekvenser
drages og
beslutninger
træffes.

Skaderne skal
anmeldes til
Forsikring og
Rådhusservice

Anlægsafdelingen:
Henrik Paaske Kjær,
telefon
56 67 24 10
Forsikring telefon:
29 37 10 79

Udbedring /
genopbygning

Projektering
af udbedringen og opgaven udbydes.

Politisk behandling af en anlægssag.

Anlægsafdelingen:
Henrik Paaske Kjær,
telefon
56 67 24 10
Kultur- og Økonomiforvaltningen.
Relevante politiske
udvalg.

huset

Information /
pressemeddelelse
Pressemedarbejder telefon
56 67 26 31
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AC 620 Svigt/forurening af vandforsyning
Ansvarlig:

KLAR Forsyning, Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljøafdelingen, Beredskabschefen og De Private Vandværker i Køge
Kommune

Opgaver:

Kontakt information:



Vurder svigtets/forureningens omfang og varighed



Iværksæt afhjælpnings- og afværgeforanstaltninger



Orienter berørte dele af den kommunale organisation



Eventuel iværksætte nødstrømsforsyning af centrale pumpeinstallationer



Eventuel iværksætte nødvandsforsyning

Se alarmeringslister i afsnit 4.
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst
Islands Brygge 67
2300 København S.
Telefon: 72 22 74 50 (mandag-fredag kl. 8.00-15.00)
Telefon: 70 22 02 68 (døgnvagt – kun for akutte henvendelser fra
andre myndigheder og udelukkende udenfor enhedernes normale
åbningstid)
Fax: 72 22 74 46
Mail: seost@sst.dk

Giftlinjen
Bispebjerg Hospital
Telefon 82 12 12 12 (døgnvagt)
Kemisk Beredskab (KEMI)
Beredskabsstyrelsen,
Telefon 45 90 60 00 (døgnvagt)
Aktivering

Dette actioncard sættes i værk ved svigt/forurening af vandforsyning
i Køge Kommune ved at kontakte KLAR Forsynings døgnvagtsordning
på telefon 56 65 22 22

KLAR Forsynings driftsvagts opgaver
Ved svigt af vandforsyning

Ved forurening af



Aktivér internt beredskab



Vurder omfang og varighed



Iværksæt umiddelbare uopsættelige afhjælpningsforanstaltninger.



Hvis strømsvigt er årsagen iværksættes nødstrømsforsyning
af de centrale pumpeinstallationer.



Orienter vagthavende indsatsleder (telefon 56 67 67 10 eller
56 67 67 24)



Orienter vagthavende indsatsleder (telefon 56 67 67 10 eller
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56 67 67 24)


Orienter Miljøafdelingen

Vagthavende indsatsleder og Miljøafdelingens opgaver
Ved svigt eller forurening af vandforsyningen



Aktivering af Teknik- og Miljøforvaltningens ”Beredskabsplan ved forureninger af drikkevandsforsyninger”



Orienter krisestyringsstaben og de øvrige forvaltningschefer.



Oplys om geografisk omfang, forventet varighed og forholdsregler

Overvej

Nødvandsforsyning



Informationsbehov i samarbejde med Kultur- og Økonomiforvaltningen, Kommunikation – AC 300



Bemanding af omstillingen i samarbejde med Borgerservice
– AC 101



Iværksættelse af AC 402 - Assistance til særligt udsatte ikke selvhjulpne borgere



Oprettelse af ekstraordinære vaskefaciliteter til indsat personale



Tilvejebringelse af nødvandsforsyning



Tilvejebringelse af nødtoiletter

Nødvandsforsyning søges tilvejebragt i samarbejde med


De private vandværker og KLAR Forsyning*)



Beredskabsstyrelsen Næstved



Private vognmænd med vandtankvogne godkendt til levnedsmidler (Faxe depotet)

*) Såfremt der opstår forurening eller svigtende vandforsyning hos de private vandværker, vil KLAR
Forsyning kunne indgå med nødforsyning.
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AC 621 ved svigt af kloakpumpestationer eller ved risiko for oversvømmelse
Ansvarlig:

KLAR Forsyning, Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljøafdelingen og Beredskabschefen

Opgaver:

Kontakt information:



Vurder omfang og varighed



Iværksæt afhjælpnings- og afværgeforanstaltninger



Orienter berørte dele af den kommunale organisation



Eventuel iværksætte nødstrømsforsyning af centrale pumpeinstallationer eller overløb?

Se alarmeringslister i afsnit 4.
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst
Islands Brygge 67
2300 København S.
Telefon: 72 22 74 50 (mandag-fredag kl. 8.00-15.00)
Telefon: 70 22 02 68 (døgnvagt – kun for akutte henvendelser fra
andre myndigheder og udelukkende udenfor enhedernes normale
åbningstid)
Fax: 72 22 74 46
Mail: seost@sst.dk

Giftlinjen
Bispebjerg Hospital
Telefon 82 12 12 12 (døgnvagt)
Kemisk Beredskab (KEMI)
Beredskabsstyrelsen,
Telefon 45 90 60 00 (døgnvagt)

Aktivering

Dette actioncard sættes i værk ved svigt af kloak eller manglende
afledning af regnvand i Køge Kommune ved at kontakte KLAR Forsynings døgnvagtsordning på telefon 56 65 22 22

KLAR Forsynings driftsvagts opgaver
Vurder omfang og
forventes varighed



Aktivér internt beredskab



Vurder omfang og varighed



Iværksæt umiddelbare uopsættelige afhjælpningsforanstaltninger.



Hvis strømsvigt er årsagen iværksættes nødstrømsforsyning
af de centrale pumpeinstallationer.



Orienter vagthavende indsatsleder (telefon 56 67 67 10 eller
56 67 67 24)



Orienter Miljøafdelingen
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Vagthavende indsatsleder og Miljøafdelingens opgaver


Orienter krisestyringsstaben og de øvrige forvaltningschefer.



Oplys om geografisk omfang, forventet varighed og forholdsregler

Overvej


Informationsbehovet i samarbejde med Kultur- og Økonomiforvaltningen, Kommunikation – AC 300



Bemanding af omstillingen i samarbejde med Borgerservice
- AC 101



Iværksættelse af AC 402 - Assistance til særligt udsatte ikke selvhjulpne borgere.
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AC 622 Ved større forureninger
Ansvarlig:
Opgaver:

Kontakt information:

KLAR Forsyning, Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljøafdelingen og Beredskabschefen


Vurder forureningens omfang



Iværksætte afhjælpnings- og afværgeforanstaltninger



Orienter berørte dele af den kommunale organisation

Se alarmeringslister i afsnit 4.
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst
Islands Brygge 67
2300 København S.
Telefon: 72 22 74 50 (mandag-fredag kl. 8.00-15.00)
Telefon: 70 22 02 68 (døgnvagt – kun for akutte henvendelser fra
andre myndigheder og udelukkende udenfor enhedernes normale
åbningstid)
Fax: 72 22 74 46
Mail: seost@sst.dk

Giftlinjen
Bispebjerg Hospital
Telefon 82 12 12 12 (døgnvagt)
Kemisk Beredskab (KEMI)
Beredskabsstyrelsen,
Telefon 45 90 60 00 (døgnvagt)
Aktivering

Dette actioncard sættes i værk ved større forureninger i Køge Kommune ved at kontakte vagthavende indsatsleder (telefon 56 67 67
10 eller 56 67 67 24)

Vagthavende indsatsleders opgaver
Vagthavende indsatsleder forestår Østsjællands Beredskabs akutte indsats i samarbejde med
politi og evt. den koordinerende overlæge fra sygehuset. Det sker i henhold til ”Retningslinjer
for indsatsledelse” eller efter retningslinjer fra Beredskabsstyrelsen ”Retningslinjer ved
CBRNE-hændelser”, januar 2016– seneste opdatering.
Vagthavende indsatsleder orienterer




kommunens krisestyringsstab
Teknik- og Miljøforvaltningen
KLAR Forsyning, telefon 56 65 22 22

Efter akutfasen forestår Teknik- og Miljøforvaltningen / KLAR Forsyning det videre forløb.
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Vagthavende indsatsleder i samarbejde med Miljøafdelingen


Orienter krisestyringsstaben og de øvrige forvaltningschefer.



Oplys om geografisk omfang, forventet varighed og forholdsregler

Overvej


Informationsbehovet i samarbejde med Kultur- og Økonomiforvaltningen, Kommunikation – AC 300



Bemanding af omstillingen i samarbejde med Borgerservice
- AC 101



Iværksættelse af AC 402 - Assistance til særligt udsatte ikke selvhjulpne borgere.
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AC 623 KLAR Forsyning – Aktivering af forsyningen i forbindelse med vejrfænomener
(kraftigt nedbør, oversvømmelse og afløbsforhold)
Ansvarlig:

KLAR Forsyning – Teknik- og Miljøforvaltningen

Opgaver:

Aktivering af beredskabet i forbindelse med storm/orkan, snestorm,
kraftig nedbør, oversvømmelse, tørke og andre voldsomme vejrfænomener (jordrystelser) samt nedfald fra rummet og/eller følgevirkninger
heraf.
Oversvømmelse
Opgave:
Sikre den fornødne arbejdskraft – samt ajourføre klientlister m.v.
Beredskabet opdeles i 3 niveauer, information – operationel iværksættelse – iværksættelse af beredskabet.


Trin 1 –



Sikre, at telefonforbindelser og overvågning er intakt og fungerer.



Informer KLAR Forsyning på vagttelefon 56 65 22 22 – vælg
Spildevand Køge



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300



Trin 2 –



Læg vagtlister og lister over mulige hjælpere frem.



Læg lister over mulige problemsteder og deres mulige afhjælpning frem.



Kontakt KLAR Forsyning på vagttelefon 56 65 22 22 – vælg Spildevand Køge



KLAR Forsyning adviserer ekstravagter og ekstrahjælpere om
muligheden for, at der bliver kaldt.



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300




Trin 3 –



Tilkalde nødvendigt ekstramandskab.



Iværksætte tilsyn og evt. udbedrende foranstaltninger på problemsteder.



KLAR Forsyning vagttelefon:

56 65 22 22
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Driftschef:
Chef for Plan og Anlæg:
Overvågningsvagt:

51 36 57 20 (Anne-Mette Mølholt)
28 14 30 54 (Frands S. Hansen)
56 64 55 33



Det tilkaldte ekstramandskab tilser problemstederne og udbedrer
eller foranstalter udbedring i nødvendigt omfang.



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300

Aktivering

Dette indsatskort sættes i værk af krisestyringsstaben, Teknik- og Miljøforvaltningen og Østsjællands Beredskab

Kontaktinformation

Se alarmeringsliste i afsnit 4.

Normal drift

KLAR Forsyning overgår til normal drift, når meddelelse herom gives af
krisestyringsstaben/forvaltningen.
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AC 624 KLAR Forsyning – Aktivering af forsyningen i forbindelse med vejrfænomener (vandforsyning – kraftig nedbør / oversvømmelse)
Ansvarlig:

KLAR Forsyning – Teknik- og Miljøforvaltningen

Opgaver:

Aktivering af beredskabet i forbindelse med ”Storm/orkan, snestorm,
kraftig nedbør, oversvømmelse, tørke og andre voldsomme vejrfænomener (jordrystelser) samt nedfald fra rummet og/eller følgevirkninger
heraf.
Kraftig nedbør
Opgave:
Sikre den fornødne arbejdskraft – samt ajourføre klientlister m.v.
Beredskabet opdeles i 3 niveauer, information – operationel iværksættelse – iværksættelse af beredskabet.


Trin 1 –



Vagten hos KLAR Forsyning varskos og holder sig klar til indsats.



Kontakt KLAR Forsyning på vagttelefon 56 65 22 22 – vælg Køge
Vand



Vagten sikrer sig, at driften er normal, herunder, at råvandsboringer langt Køge Å IKKE er oversvømmet.



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300



Trin 2 –



Vagten hos KLAR Forsyning varskos og holder sig klar til indsats.



Kontakt KLAR Forsyning på vagttelefon 56 65 22 22 – vælg Køge
Vand



Eksternt mandskab varskos.



Vagten sikrer sig, at driften er normal. Kontroller, at råvandsboringer ved Køge Å ikke er oversvømmet.



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300



Trin 3 –



Vagten tilkaldes. Ekstra mandskab varskos. Sikring af evt. bygninger mod indtrængende vand.



Etablering af diger (sandsække ved døre og lign.)



Kontroller mængden i vandtårnet.
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Gør klar til at åbne ventiler mellem Fruedal og Køge trykzone.



Ved oversvømmelse af råvandsboringer ved Køge Å, stoppes disse.



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300.

Aktivering

Dette indsatskort sættes i værk af krisestyringsstaben, Teknik- og Miljøforvaltningen og Østsjællands Beredskab

Kontaktinformation

Se alarmeringsliste i afsnit 4.

Normal drift

KLAR Forsyning overgår til normal drift, når meddelelse herom gives af
krisestyringsstaben/forvaltningen.

AC 625 KLAR Forsyning – Aktivering af forsyningen i forbindelse med vejrfænomener (vandforsyning – oversvømmelse)
AC 625 er skrevet ind i AC 624 og udgår derfor.
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Østsjællands Beredskab
November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2
Side 128 af 165

AC 626 KLAR Forsyning – Aktivering af forsyningen i forbindelse med vejrfænomener (vandforsyning – storm)
Ansvarlig:

KLAR Forsyning – Teknik- og Miljøforvaltningen

Opgaver:

Aktivering af beredskabet i forbindelse med storm/orkan, snestorm,
kraftig nedbør, oversvømmelse, tørke og andre voldsomme vejrfænomener (jordrystelser) samt nedfald fra rummet og/eller følgevirkninger
heraf.
Oversvømmelse
Opgave:
Sikre den fornødne arbejdskraft – samt ajourføre klientlister m.v.
Beredskabet opdeles i 3 niveauer, information – operationel iværksættelse – iværksættelse af beredskabet.


Trin 1 –



Vagten hos KLAR Forsyning varskos og holder sig klar til indsats.



Vagttelefon 56 65 22 22.



Vagten sikrer sig, at der ikke mangler el til vandforsyningens
tekniske installationer.



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300



Trin 2 –



Vagten hos KLAR Forsyning varskos og holder sig klar til indsats.



Vagttelefon 56 65 22 22.



Vagten sikrer sig, at der er el til alle vandforsyningens tekniske
installationer.



Sikrer sig, at vandtårnet er fyldt.



Sikrer sig, at ventiler mellem trykzonerne er tilgængelige.



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300



Trin 3 –



Vagten hos KLAR Forsyning sikrer sig, at der el til alle vandforsyningens tekniske installationer.



Sikrer sig, at vandtårnet er fyldt.



Sikrer sig, at ventiler mellem trykzonerne er tilgængelige.

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:
Dato:

Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.



Del af:
Side:

Østsjællands Beredskab
November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2
Side 129 af 165

Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på elefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningen informationsmedarbejdere, jf. AC 300

Aktivering

Dette indsatskort sættes i værk af krisestyringsstaben, Teknik- og Miljøforvaltningen og Østsjællands Beredskab

Kontaktinformation

Se alarmeringsliste i afsnit 4.

Normal drift

KLAR Forsyning overgår til normal drift, når meddelelse herom gives af
krisestyringsstaben/forvaltningen.

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:

Østsjællands Beredskab

Dato:

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

Køge Kommune

Del af:

November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2

Side:

Side 130 af 165

AC 630 ETK (Ejendomme Teknik Køge) og ekstreme vejrligssituationer
Ansvarlig:

ETK, Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljøafdelingen

Opgaver:

Kontakt information:



At vurdere situationens omfang og forventede varighed



Iværksætte afhjælpnings- og afværgeforanstaltninger



Orientere berørte dele af den kommunale organisation

Se alarmeringslister i afsnit 4.
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst
Islands Brygge 67
2300 København S.
Telefon: 72 22 74 50 (mandag-fredag kl. 8.00-15.00)
Telefon: 70 22 02 68 (døgnvagt – kun for akutte henvendelser fra
andre myndigheder og udelukkende udenfor enhedernes normale
åbningstid)
Fax: 72 22 74 46
Mail: seost@sst.dk

Giftlinjen
Bispebjerg Hospital
Telefon 82 12 12 12 (døgnvagt)
Kemisk Beredskab (KEMI)
Beredskabsstyrelsen,
Telefon 45 90 60 00 (døgnvagt)
Aktivering

Dette actioncard sættes i værk i tilfælde af ekstreme vejrligssituationer ved at kontakte vagthavende indsatsleder Vagtcentralen Østsjællands Beredskab telefon 46 31 39 00 eller Politi.

Vagthavende indsatsleders opgaver
Vagthavende indsatsleder forestår Østsjællands Beredskabs akutte indsats i samarbejde med
politi og evt. den koordinerende overlæge fra sygehuset. Det sker i henhold til ”Retningslinjer
for indsatsledelse”.
Vagthavende indsatsleder orienterer




kommunens krisestyringsstab
Teknik- og Miljøforvaltningen
KLAR Forsyning, Køge Kommune og ETK

Efter akutfasen forestår Teknik- og Miljøforvaltningen / ETK det videre forløb.
ETK’s driftsvagts opgaver


Aktivér internt beredskab



Iværksæt umiddelbare uopsættelige afhjælpningsforanstaltninger.



Orienter vagthavende indsatsleder telefon 56 67 67 10 eller

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:
Dato:

Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.
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Side:

Østsjællands Beredskab
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Side 131 af 165

56 67 67 24

Vagthavende indsatsleder i samarbejde med Miljøafdelingen


Orienter krisestyringsstaben og de øvrige forvaltningschefer.



Oplys om geografisk omfang, forventet varighed og forholdsregler
Overvej



Informationsbehovet i samarbejde med Kultur- og Økonomiforvaltningen – AC 300



Bemanding af omstillingen i samarbejde med Borgerservice
- AC 101



Iværksættelse af AC 402 - Assistance til særligt udsatte ikke selvhjulpne borgere

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:
Dato:

Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

Del af:
Side:

Østsjællands Beredskab
November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2
Side 132 af 165

AC 631 ETK (Ejendomme Teknik Køge) – Aktivering af ETK i forbindelse med ved
vejrfænomener (kraftig nedbør)
Ansvarlig:

ETK, Teknik- og Miljøforvaltningen

Opgaver:

Aktivering af beredskabet i forbindelse med storm/orkan, snestorm,
kraftig nedbør, oversvømmelse, tørke og andre voldsomme vejrfænomener (jordrystelser) samt nedfald fra rummet og/eller følgevirkninger
heraf.
Kraftig nedbør
Opgave:
Sikre den fornødne arbejdskraft – samt ajourføre klientlister m.v.
Beredskabet opdeles i 3 niveauer, information – operationel iværksættelse – iværksættelse af beredskabet.

Aktivering



Trin 1 –



Der bemandes med to medarbejdere konstant på Høgevej.



Pumper og dykpumper klargøres.



Plast eventuelt sandsække klargøres.



Det sikres, at der er grus til fyldning af sandsække.



Der udarbejdes en liste med bemanding af materiellet BÅDE for
1. og 2. skiftehold. (24 timer frem).



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300



Trin 2 –



Materiel til afdækning af truede områder pakkes på lastvogne
f.eks. plast.



Eventuelt afhentes sandsække hos Østsjællands Beredskab.



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300



Trin 3 –



Sikring af evt. huse mod indtrængning af vand.



Etablering af diger (sandsække ved døre m.v.)



Koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300

Dette indsatskort sættes i værk af krisestyringsstaben, Teknik- og Miljøforvaltningen.

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:
Dato:

Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.
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Kontaktinformation

Se alarmeringsliste i afsnit 4.

Normal drift

ETK (Ejendomme Teknik Køge) overgår til normal drift, når meddelelse
herom gives af krisestyringsstaben/forvaltningen.

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:
Dato:

Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.
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AC 632 ETK (Ejendomme Teknik Køge) – Aktivering af ETK i forbindelse med vejrfænomener (oversvømmelse)
Ansvarlig:

ETK, Teknik- og Miljøforvaltningen

Opgaver:

Aktivering af beredskabet i forbindelse med storm/orkan, snestorm,
kraftig nedbør, oversvømmelse, tørke og andre voldsomme vejrfænomener (jordrystelser) samt nedfald fra rummet og/eller følgevirkninger
heraf.
Oversvømmelse
Opgave:
Sikre den fornødne arbejdskraft – samt ajourføre klientlister m.v.
Beredskabet opdeles i 3 niveauer, information – operationel iværksættelse – iværksættelse af beredskabet.


Trin 1 –



Der bemandes med to medarbejdere konstant på Høgevej.



Der udarbejdes en liste med bemanding af materiellet BÅDE for
1. og 2. skiftehold. (24 timer frem).



Rendegravere og gummiged holdes ligeledes i beredskab og med
bemandingen klar.



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300



Trin 2 –



Personel jf. vagtlister indkaldes.



Sandsække afhentes hos Østsjællands Beredskab, Gammel Vindingevej 10, 4000 Roskilde efter aftale med beredskabet.



Det sikres, at der er rigeligt med grus på depotplads til fyldning
af sandsække



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300



Østsjællands Beredskab kan kontaktes på tlf. 56 67 67 10



Trin 3 –



Sikring af evt. huse mod indtrængning af vand.



Etablering af diger (sandsække ved døre m.v.)



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomifor-

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:
Dato:

Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.
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valtningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300
Aktivering

Dette indsatskort sættes i værk af krisestyringsstaben, Teknik- og Miljøforvaltningen.

Kontaktinformation

Se alarmeringsliste i afsnit 4.

Normal drift

ETK (Ejendomme Teknik Køge) overgår til normal drift, når meddelelse
herom gives af krisestyringsstaben/forvaltningen.

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:
Dato:

Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

Del af:
Side:

Østsjællands Beredskab
November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2
Side 136 af 165

AC 633 ETK (Ejendomme Teknik Køge) – Aktivering af ETK i forbindelse med vejrfænomener (snestorm)
Ansvarlig:

ETK, Teknik- og Miljøforvaltningen

Opgaver:

Aktivering af beredskabet i forbindelse med storm/orkan, snestorm,
kraftig nedbør, oversvømmelse, tørke og andre voldsomme vejrfænomener (jordrystelser) samt nedfald fra rummet og/eller følgevirkninger
heraf.
Snestorm
Opgave:
Sikre den fornødne arbejdskraft – samt ajourføre klientlister m.v.
Beredskabet opdeles i 3 niveauer, information – operationel iværksættelse – iværksættelse af beredskabet.

Aktivering



Trin 1 –



Der bemandes med to medarbejdere konstant på Høgevej.



Alle plove monteres både på traktorer og lastbiler.



Der udarbejdes en liste med bemanding af materiellet BÅDE for
1. og 2. skiftehold. (24 timer frem).



Rendegravere og gummiged holdes ligeledes i beredskab og med
bemandingen klar.



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300



Trin 2 –



Alle plove, reddegravere og gummiged bemandes og der aftales
hvilke ruter der skal prioriteres først.



Der vil fra politiet og Falcks Redningskorps og Østsjællands Beredskab kunne rekvireres assistance i forbindelse med særlige
opgaver.



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300



Trin 3 –



Sikre at vejnettet ryddes jf. givne instrukser.



Renholdelse af vejnettet jf. snerydningsplan.



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300

Dette indsatskort sættes i værk af krisestyringsstaben, Teknik- og Miljøforvaltningen / Østsjællands Beredskab.

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:
Dato:

Køge Kommune

Kontaktinformation

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

Side:

November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2
Side 137 af 165

Se alarmeringsliste i afsnit 4.



Normal drift

Del af:

Østsjællands Beredskab

Falcks Redningskorps (Vagtcentral) kan kontaktes på telefon
59 48 92 10
Østsjællands Beredskab vagtcentral på tlf. 46 31 39 00

ETK (Ejendomme Teknik Køge) overgår til normal drift, når meddelelse
herom gives af krisestyringsstaben/forvaltningen.

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:
Dato:

Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.
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AC 634 ETK (Ejendomme Teknik Køge) – Aktivering af ETK i forbindelse med vejrfænomener (storm)
Ansvarlig:

ETK, Teknik- og Miljøforvaltningen

Opgaver:

Aktivering af beredskabet i forbindelse med torm/orkan, snestorm, kraftig nedbør, oversvømmelse, tørke og andre voldsomme vejrfænomener
(jordrystelser) samt nedfald fra rummet og/eller følgevirkninger heraf.
Storm
Opgave:
Sikre den fornødne arbejdskraft – samt ajourføre klientlister m.v.
Beredskabet opdeles i 3 niveauer, information – operationel iværksættelse – iværksættelse af beredskabet.


Trin 1 –



Der bemandes med to medarbejdere konstant på Høgevej.



Alle motorsave og traktorer klargøres.



Der udarbejdes en liste med bemanding af materiellet BÅDE for
1. og 2. skiftehold. (24 timer frem).



Rendegravere og gummiged holdes ligeledes i beredskab og med
bemandingen klar.



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300



Trin 2 –



Personel jf. vagtlister indkaldes.



Der opdeles i et antal arbejdshold. Hvert hold får udleveret motorsave og sikkerhedsudstyr, ligeledes bemandes reddegravere
og gummiged og der aftales, hvilke ruter der skal prioriteres
først.



Der vil fra politiet og Falcks Redningskorps samt Østsjællands
Beredskab side kunne rekvireres assistance i forbindelse med
særlige opgaver.



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningen informationsmedarbejdere, jf. AC 300



Trin 3 –



Rydning af vejnettet i forbindelse med væltede træer m.v.



Sikre at vejnettet ryddes jf. givne instrukser



Telefonbesked på kommunens automatiske telefon svarer på telefon 56 67 67 67 – koordineres med Kultur- og Økonomiforvaltningens informationsmedarbejdere, jf. AC 300

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:
Dato:

Køge Kommune

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.
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Aktivering

Dette indsatskort sættes i værk af krisestyringsstaben, Teknik- og Miljøforvaltningen.

Kontaktinformation

Se alarmeringsliste i afsnit 4.



Normal drift

Falcks Redningskorps (Vagtcentral) kan kontaktes på telefon
59 48 92 10
Østsjællands Beredskab kan kontaktes på 46 31 39 00

ETK (Ejendomme Teknik Køge) overgår til normal drift, når meddelelse
herom gives af krisestyringsstaben/forvaltningen.

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:
Dato:

Køge Kommune

2.4

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.
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Side 140 af 165

Ressourceoversigter
I nedenstående ressourceoversigter er lagt vægt på de særlige ressourcer, der kan nyttiggøres i beredskabssituationer. Hertil skal tillægges alle de bygninger, institutioner m.v. og det
personale som kommunen og de associerede selskaber i øvrigt råder over.

2.4.1 ETK
ETK (Ejendomme Teknik Køge) har en omfattende materiel- og maskinpark til at udføre følgende arbejdsområder:










pleje af parker, vandløb, græsarealer, bassiner, træbevoksning,
træbeskæring og alle andre typer grønne arealer
maskinel rengøring af stier, veje, p-pladser centre og andre opholdsarealer.
afrensning af facader og andre indvendige og udvendige overflader
kloak- og ledningsarbejder
afvanding
reparation og vedligehold af vejbelægninger
håndtering af storskrald og sorteret affald
afspærring og skiltning
Vintervedligeholdelse

Ejendomme Teknik Køge er delt op i 3 driftsområder:




ETK Entreprenør: Grønt, vej- og anlægsopgaver
ETK Ejendomme: Ejendomsdrift
ETK Rengøring: Rengøring

For at sikre kvaliteten har ETK en tilsynsafdeling, der skal medvirke til,
at den nuværende standard løftes ved at udføre skærpet tilsyn og kvalitetskontrol på alle de arbejder, der er i bybilledet.
ETK har også værkstedsfaciliteter til at servicere og vedligeholde køretøjer og materiel.
Den øverste ledelse i ETK udgøres pr. 1. januar 2018 af:
 1 Chef for ETK
 1 Driftsleder for ETK Entreprenør og Ejendomme
 1 Leder af ETK Rengøring
 1 Administrationsleder
De 3 driftsområder består af ca. 70 medarbejdere i Ejendomme, 70
medarbejdere i Entreprenør og ca. 40 medarbejdere i Rengøring.
Medarbejderne er fordelt indenfor følgende hovedområder:
 55 driftsmedarbejdere, Entreprenør
 55 driftsmedarbejdere, Ejendomme
 35 driftsmedarbejdere, Rengøring
 7 værkstedsmedarbejdere inkl. 1 værkstedsleder
 1 pladsmand
 3 teamledere Entreprenør
 3 teamledere Ejendomme

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:
Dato:

Planen er en samlet dokumentoversigt, kun til
anvendelse for godkendelse af nedenstående.
Planen opdateret løbende på Køge Kommunes
beredskabsportal.

Køge Kommune





Del af:
Side:

2 serviceledere Rengøring
4 tilsynsmedarbejdere
11 administrative medarbejdere indenfor vagt, vinterplanlægning, beredskab, økonomi, bogføring, kontor, arbejdsmiljø, miljø, kontrakter, beregning, projekter m.v.

ETK’s maskinpark og materiel, der kan anvendes i en beredskabssituation, omfatter pr. 1. januar 2018 bl.a.:










































2 Hilux vagtbiler
1 Mercedes fejeblad
1 varevogne
2 fejemaskiner – en lille og en stor
1 slamsuger
17 kabinevogne
6 ladvogne
10 trailer
5 lastvogne
1 kærre til lastbil
4 lastbiler til storskraldsafhentning heraf 2 komprimatorvogne
6 containere – større, åbne
10 større traktorer til front- og bagmontering
9 mindre traktorer til front- og bagmontering
1 påhængsvogne til traktorer
1 strandrenser Beach Tech
5 pumper monteret på trailere
8 dykpumper
2 skiltevogne
2 teleskoplæssere. Den ene med en kurv til personløft
JCB rendegraver
1 Terex minigraver
2 Kubota minigraver
2 multimaskiner
2 minidumpere, motortrillebør
1 2 tons dumper
2 gaffeltruck
1 gaffelstabler
1 højtryksspuler
1 sandsækkefylder
1 vandtank med motor
1 kompressorer
10 generatorer
Udstyr til tv-inspektion af kloakrør
10 sneplove – Lastbiler/større traktor
17 sneplove – mindre traktor
18 saltspredere
1 sneslynge
1100 meter watertubes
800 meter Flex Wall
Stor dieselpumpe (VAR 10’’)
Oversigten opdateres løbende i den elektroniske udgave af Beredskabsplanen under faneblad Associerede virksomheder – ETK.

Østsjællands Beredskab
November 2018
Beredskabsplan/afsnit 2
Side 141 af 165

Plan for fortsat drift

Ansvarlig:
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2.4.2. KLAR Forsyning
KLAR Forsyning er en samarbejdspartner i diverse beredskabssituationer.
KLAR Forsyning råder over diverse entreprenørmateriel, som i en beredskabssituation kan
indgå efter pålæg og prioritering af beredskabet.
Køge Vand:
Diverse biler (varebiler og ladbiler)
Generatorer (benzindrevne)
Mindre entreprenørpumper og kompressorer m.m.
Køge Afløb:
Diverse biler (varebiler, ladbiler med og uden kran)
Større og mindre entreprenørpumper
Kloakballoner m.m.
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2.4.3 Sundhedsberedskabets ressourcer
Personale
PPR

Antal personer

Psykologer

14

Social- og Sundhedsafdelingen

Antal personer

Kan f.eks. indsættes
I afhjælpende funktioner
Kan f.eks. indsættes

Fysio- og ergoterapeuter

15

I afhjælpende funktioner

Sygeplejersker

13

I afhjælpende funktioner

Ledere

3

Social- og Sundhedsservice

Antal personer

Sygeplejersker

I stabsfunktioner
Kan f.eks. indsættes

88

I afhjælpende funktioner

Socialpædagoger

132

I afhjælpende funktioner

Sosu-personale

699

I afhjælpende funktioner

51

I afhjælpende funktioner

Psykologer

1

I afhjælpende funktioner

Socialrådgivere

9

I afhjælpende funktioner

Fysio- og ergoterapeuter

Leder/chefer

39

I stabsfunktioner

Ekstra kapacitet på Plejehjem mv.
Plejehjem/ældrecenter/specialinstitution
Indkvartering uden Møllebo
overnatning (sidLerbæk Torv
dende + bespisning)
Ølby Ældrecenter 64

Indkvartering med
overnatning

Antal personer
50
Højst 50
Højst 20

Ølbycenter 86, Multisalen

65

Sandmarksbo

30

Tingstedet, Cafeen

70

Bjæverskov Ældrecenter

25

Borup Ældrecenter, Møllevej 4B

Ca. 10

Plejeboligerne Boruphøj

10

Pedersvænge

25

Agerbækhuse

25

Lyngtoften

20

ITC

70

Aktivitetscentret Blumesvej

50

Møllebo

20

Møllebo, træningen

20

Lerbæk Torv i cafeen

4

Ølby Ældrecenter 64

10

Ølbycenter 86, Multisalen

15
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Sandmarksbo

4

Tingstedet

20

Tingstedet, træningen

20

Bjæverskov Ældrecenter

4

Borup Ældrecenter, Møllevej 4B (tidsbegrænset)

Ca. 10

Borup Ældrecenter, træningen

Højst 10

Plejeboligerne Boruphøj

2

Pedersvænge

10

Agerbækhuse

15

ITC

20

Aktivitetscentret Blumesvej

20

Køretøjer
Bilparken for Social- og Sundhedsservice, opgjort november 2018:
Se nedenfor.

Østsjællands Beredskab
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Tjenestebiler/køretøjer på specialområdet opgjort november 2018:
Klemmen og Den Gule Dør:
Lyngtoften og ITC:
Agerbækhuse:
Blumesvej:
Føllehavegård:
Peders Vænge:
Hegnetslund:

2
12
3
3
3
2
1

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
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2.5 Revision og vedligehold af Beredskabsplanen
Ansvarlig

Opgave

Beredskabschefen og direktøren for Teknik og Miljøforvaltningen



Sikre at kommunens beredskab til stadighed er
ajourført og funktionsdygtigt.



Ajourføre action card i afsnit 2.3 i takt med ændringer



Årlig at verificere:
o
o

o
o

o

Forvaltninger

At planlægningsgrundlaget er dækkende.
At der ikke er tilkommet eller opstået
nye områder eller funktioner, som er
særligt sårbare.
At de hændelser, der er lagt til grund,
stadig er repræsentative og dækkende.
At ændringer i lovgrundlaget eller beredskabsmæssige vejledninger fra ministerier og styrelser indarbejdes.
At væsentligt reviderede planer tilsendes
kommunes beredskabsmæssige samarbejdspartnere



Løbende ajourføring af egne delplaner, beredskabsmæssige instrukser, lister m.v., som er
nævnt planens afsnit 2.1



Løbende ajourføring af egne alarmeringslister i
planens afsnit 4.



Ajourføre egne ressourceoversigter i afsnit 2
ved væsentlige ændringer.



Ved ændringer i egne forhold, som har betydning for action card i afsnit 2.3, meddeles det
beredskabschefen og direktøren for Teknik- og
Miljøforvaltningen

Øvelser

Beredskabschefen skal én gang i hver valgperiode
afholde en større øvelse, der involverer alle forvaltninger og afprøver udvalgte dele af planen mere detaljeret.

Kvalitetssikring og
evaluering

Beredskabschefen er ansvarlig for, at Beredskabsplanen
evalueres efter


afholdte øvelser



enhver hændelse, hvor beredskabet har været aktiveret og, at indvundne erfaringer indarbejdes i
planen
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2.6 Samarbejde og koordination med nabokommuner og region
2.6.1 Beredskabet
Køge Kommunes beredskab varetages af Østsjællands Beredskab.
2.6.2 Sundhedsberedskabet
Køge kommune deltager i ”Kommunalt sundhedsberedskabsnetværk - Region Sjælland”
vedrørende sundhedsberedskabsplanlægning. I arbejdsgruppen deltager regionen og kommunerne i regionen. Koordination af sundhedsberedskabet kommunerne i mellem sker i dette regi.
2.6.3 Samarbejde med praktiserende læger
Praksiskonsulenten for Køge Kommune er placeret under Velfærdsforvaltningen.
Praksiskonsulenten står for kontakten til de praktiserende læger via de læger, som er ansvarlige for kredsene, samt som samarbejdspartner i sundhedsfaglige/lægefaglige spørgsmål.
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3 Planlægningsgrundlaget
3.1 Indledning
Planlægningsgrundlaget er:


Kommunens udstrækning, befolkningstal og -sammensætning



Kommunens beliggenhed og karakter



Kommunens organisation og de funktioner som kommunen varetager



De opgaver som kan blive flyttet fra andre myndigheder til kommunalt regi,
eksempelvis opgave i den primære sundhedstjenestes ved udflytning af patienter fra sygehusene



Forpligtigelsen til at indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte



Love og bekendtgørelser der vedrører den kommunale beredskabsplanlægning



Vejledninger, retningslinjer og publikationer udsendt af ministerier, styrelser
m.v.



Centrale og regionale myndigheders risiko- og sikkerhedsovervejelser



Andre beredskabsmæssige overvejelser, som det kommunale beredskab er den
del af, eksempelvis det regionale sundhedsberedskab



Forvaltningernes risiko- og sårbarhedsovervejelser

For Køge Kommune findes en del af planlægningsgrundlaget i kommuneplanen.
I planlægningen indgår, at opgaver tillægges forvaltningerne i henhold til normalfunktioner.
3.2 Køge Kommune
Køge Kommune er dannet ved en sammenlægning af gl. Skovbo og gl. Køge Kommuner. Der bor 60.356 mennesker (pr. 2018) i Køge Kommune, som består af områderne Borup,
Ejby, Bjæverskov, Gørslev, Vemmedrup, Køge Nord (Ølby og Ølsemagle), Køge Bymidte, Ll.
Skensved, Lellinge, Algestrup, Herfølge og Hastrup.
Kommunens samlede areal er på 25.600 ha.
Køge er placeret 40 km syd for København og er et trafikalt knudepunkt. Motorvejene sikrer
forbindelsen mod nord, vest og øst. Der er et veludbygget jernbanenet med regionaltog og
S-tog. Køge har en betydelig havn, der er under stadig udbygning.
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3.4 KLAR Forsyning

Køge Holding A/S

Køge Vand A/S

Køge Afløb A/S

Køge Varme A/S

Køge Vind A/S

3.4.1 Vand

KLAR Forsyning har to vandværker, der hvert år leverer omkring 2,4 millioner kubikmeter vand til kunderne i området fra Slimmingevej i syd til
Lyngvej i nord og motorvejen i vest.

Private vandværker står for vandforsyning i den resterende del af kommunen.
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3.4.2 Kloak

KLAR Forsyning transporterer og renser spildevandet fra private husstande og
virksomheder i Køge Kommune.
Omkring 85 procent af spildevandet bliver renset på Køge-egnens Renseanlæg.
Resten af spildevandet bliver renset på 3 mindre renseanlæg; Borup, Slimminge
og Ringsbjerg.
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3.4.6 Borup Varmeværk A.m.b.a
Borup Varmeværk A.m.b.a driver fjernvarmeforsyningen af Borup By og nærmeste område.
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3.5 Hændelser, risikoprofil og sårbarhed som grundlag for beredskabets udformning
3.5.1 Hændelser
Planlægningsgrundlaget er senest opdateret i forbindelse med udarbejdelsen af beredskabsplanen og bygger på den seneste ”National sårbarhedsudredning” fra Beredskabsstyrelsen
(2010) samt publiceret materiale fra ministerier og underliggende styrelser som bl.a. Sundhedsstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Miljøstyrelsen, politi og efterretningsvæsen.
Der er taget udgangspunkt i hændelser som:
 er forekommet i Danmark eller i vore nabolande
 kan henføres til ekstreme vejrligssituationer
 kan tilskrives industrielle aktiviteter og tilhørende transport og oplag af farlige stoffer
som eksempelvis kan afstedkomme eksplosioner, udslip af giftige stoffer, forureninger
m.v.
 nedbrud eller svigt af kommunale serviceydelser, eksempelvis vand-, varmeforsyning
og spildevandsafledning
 nedbrud af kommunens it
 svigt at serviceydelser fra andre sektorer, eksempelvis elforsyning og telefoni
 strejker
 optøjer
 epidemier
 ekstraordinære udskrivninger af patienter fra sygehusene til videre pleje og behandling i den primære sundhedssektor
 terror.
Over for uvarslede hændelser er der behov for en beredskabsplanlægning af generel karakter, der hurtigt kan sættes i værk.
Over for varslede hændelser, eksempelvis epidemier, ekstreme vejrligssituationer, varslede
strejker og forventede uroligheder i en bydel, kan varslingsperioden være fra nogle få timer
og op til flere uger. I de tilfælde er der tid til at supplere det stående beredskab og de forud
fastlagte planer med andre målrettede forholdsregler.
Krisestyringsstaben vurderer varslede hændelser og træffer de nødvendige beslutninger, jf.
afsnittet om krisestyringsstabens opgaver.
Forvaltninger og associerede selskaber har overvejet:
 deres sårbarhed overfor en række hændelser
 konsekvensen af hændelserne for borgerne
 mulighederne for at fortsætte den daglige drift efter en hændelse
 om andre hændelser bør indgå i de beredskabsmæssige overvejelser
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Fugleinfluenza
Andre epidemier
Ekstremt vejrlig

Snestorm
Hedebølge
Skybrud eller voldsom regn
Orkan

Forsyningssvigt af

El
Vand
Kloak
Varme
It
Telefoni

Uroligheder

Uroligheder og optøjer i en bydel

Strejke og lign.

Strejke blandt udvalgte personalegrupper

Ulykker/katastrofer i det
omgivende samfund

Forurening af vandforsyning
Udslip og spredning af giftstoffer i luften
Andre større ulykker

Terror, skyderier og
CBRN-hændelser

Formodet trussel eller konstateret terroranslag
med B eller C våben
Gidselsituationer eller skudepisoder
Formodet trussel eller konstateret bombesprængning
Formodet trussel eller konstateret bombetrussel
Rådhuset
Formodet trussel eller konstateret bombetrussel
Strandpromenaden

Andre forhold, der er indgået i overvejelserne er
 hændelser, der medfører psykosociale påvirkninger af kommunens borgere
 udskrivning af patienter fra sygehusene i nødsituationer
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3.5.2 Kommunens risikoprofil
Med udgangspunkt forvaltningernes overvejelser af hændelserne vurderes nedenstående risikoprofil at afspejle forholdene i kommunen.

Hyppighed
1 gang/år
Ekstremt vejrlig
Overførsel af smitte,
MRSA og lign.
Forurening af vandforsyning
Strejker

1 gang/ 25
år

Længere varende forsyningssvigt
(el, vand, varme, afløb)

Uroligheder

Længerevarende svigt
af IT eller telefoni

Pandemisk influenza eller andre smitsomme epidemier

Indkvartering og forplejning af en større gruppe
mennesker, der strander
i Køge
Evakuering af bydel
Ekstraordinær udskrivning af sygehuspatienter
til pleje i kommunen

Stor ulykke (brand,
eksplosion, uheld
under transport
med farlige stoffer,
trafikuheld, farlig
forurening eller
lign.)

CBRN- hændelser
eller Terror

Begrænsede

Moderate

Eksempelvis: driftsforstyrrelser,
risiko for personskader,
gener for borgerne)

Alvorlige

Meget alvorlige

Konsekvenser
for kommunen
og dens borgere

Kritiske

Eksempelvis: Risiko for kvæstede og døde, omfattende
gener for borgerne, kritiske driftsforstyrrelser
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3.6 Sårbarhed og beredskabets udformning
Alle risikoprofilens hændelser og deres mulige konsekvenser er indgået i overvejelserne ved
udformning af kommunens beredskab. Hændelserne er valgt, så de repræsenterer et bredt
udsnit af de mange meget forskelligartede hændelser, som kan tænkes. Efterfølgende er beredskabet udformet så det
 enten modsvare konkrete beredskabsmæssige behov, f.eks. ved udskrivning af patienter fra sygehusene eller ved forurening af drikkevandsforsyning
 eller som generelle delberedskaber, der kan anvendes ved mange typer af hændelser, eksempelvis et informationsberedskab, et omsorgsberedskab og et krisestøtte
beredskab.
De konkrete planer og delberedskaberne kan kombineres alt efter behov i situationen.
Kommunens beredskab er bygget op omkring
 delberedskabsplaner og hygiejneinstrukser for de enkelte institutioner
 et stående beredskab, der omfatter døgnbemandede vagter indenfor Østsjællands
Beredskab, sundhedsberedskabet og forsyningsområderne
 Action card, der supplerer og udvider sundhedsberedskabet i krisesituationer
Velfærdsforvaltningen institutioner er sårbare ved forsyningssvigt af drikkevand, kloakafledning, elektricitet, varme, it og offentlig telefoni. I de situationer kan påvirkning af plejekrævende borger i institutionerne og i eget hjem være betydelig. Det er der taget hensyn til ved
udformning beredskabet.
Pandemisk influenza eller andre smitsomme epidemier er kritiske hændelser. Det er hændelser, som normalt er varslede. I Køge Kommune følger kommunens sundhedsfaglige beredskabsledelse udviklingen i risikobilledet og de tiltag, der gøres på regionalt eller statsligt niveau. Kommunens beredskab afpasses i overensstemmelse hermed.
Kommunen har vurderet konsekvenserne af, at også kommunens ansatte rammes under en
epidemi. I de situationer disponeres kommunens personale med sundhedsfaglig uddannelse,
så pleje- og omsorgsopgaver kan opretholdes
Store ulykker, terrorhændelser eller omfattende indkvarteringsopgaver kan, hvis de sker i
Køge Kommune, have meget alvorlige konsekvenser for kommunens borgere. Kommunens
beredskab er tilrettelagt for bedst muligt at afbøde virkningerne af sådanne hændelser. Disse overvejelser har også omfattet CBRN-hændelser - uheld med kemikalier (chemicals), biologisk (biological), radiologisk (radiological) eller nukleart (nuclear) materiale.
CBRN-hændelser kan forekomme som større ulykker, naturlige epidemier, pludseligt opståede uforklarlige sygdomsudbrud eller være en følge af krig eller terrorangreb. Hændelsen kan
medføre umiddelbar sygdom eller risiko for efterfølgende sygdom.
Kommunens sundhedsberedskab kan i sådanne situationer få til opgave at
 aflaste sygehusvæsenet ved at varetage pleje og omsorgsopgaver for ekstraordinært
udskrevne patienter


medvirke til at mindske indlæggelsesbehovet i sygehusvæsenet for andre sygdomme
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deltage i vaccinationer af befolkningen eller uddeling forebyggende medicin som
f.eks. jodpiller



rådgive om smitteforebyggende tiltag, herunder generelle hygiejniske foranstaltninger

3.7 Lovgrundlag og vejledninger
Love og bekendtgørelser
Beredskabsloven

Link
Lovbekendtgørelse nr. 314 af 3.4.2017

Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det
kommunale redningsberedskab

Bekendtgørelse nr. 765 af 3.8.2005

Sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 191 af 28.2.2018

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet
og det præhospitale beredskab
samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.

Bekendtgørelse nr. 971 af 28.06.2016

Beskyttelse af havmiljøet

Bekendtgørelse nr. 1033 af 4.9.2017

Vejledninger
Vejledning om planlægning af
sundhedsberedskabet

Link
Vejledning nr. 9321 af 1.4.2017

Vejledning til regioner og
kommuner samt bilag
Akut drikkevandsforurening

Vejledning fra Sundhedsstyrelsen 2017

Beredskabsplanlægning

Vejledning fra Beredskabsstyrelsen sidst opdateret
17.10.2016

Sundhedsstyrelsens vejledning
vedrørende krisestøtteberedskab

Styrkelse af den psykosociale indsats ved beredskabshændelser 2014

Sundhedsstyrelsens vejledning til Regioner og kommuner:

Guide fra Beredskabsstyrelsen 2000
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3.7.1 Uddrag af de væsentligste love og bekendtgørelser
3.7.1.1.Beredskabsloven (uddrag)
§ 1. Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på
personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger, eller overhængende fare herfor.
Stk. 2. Redningsberedskabet omfatter det statslige redningsberedskab, herunder det
statslige regionale redningsberedskab, og det kommunale redningsberedskab.
§ 24. De enkelte ministre skal hver inden for deres område planlægge for opretholdelse
og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af større ulykker og katastrofer, herunder udarbejde beredskabsplaner.
Stk. 2. Planerne skal revideres i det omfang, udviklingen gør dette nødvendigt, dog
mindst én gang hvert fjerde år.
Stk. 3. Planerne og revisioner heraf sendes til Beredskabsstyrelsen.
§ 25. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for kommunens beredskab. Planen
skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde.
Stk. 2. Regionsrådet skal udarbejde en plan for regionens beredskab. Planen skal vedtages af regionsrådet i et møde.
Stk. 3. De planer, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal revideres, i det omfang udviklingen gør
dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale og regionale valgperiode.
Stk. 4. Planer og revisioner heraf indsendes til Beredskabsstyrelsen.
§ 26. Forsvarsministeren koordinerer beredskabsplanlægningen, jf. § 24, og rådgiver
myndighederne.
Stk. 2. Forsvarsministeren fastsætter vejledende retningslinjer for udarbejdelse af de
planer, der er nævnt i §§ 24 og 25.
§ 37. Kommunalbestyrelsen kan efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren, pålægge offentlige myndigheder og offentlige og private virksomheder og institutioner at
træffe foranstaltninger til deres beskyttelse under krise eller krig (bedriftværn). Udgifterne afholdes af den, der pålægges at træffe de nævnte foranstaltninger.
§ 57. Offentligt ansatte og ansatte i offentlige og private virksomheder og institutioner
skal udføre de opgaver inden for beredskabet, der pålægges dem.
3.7.1.2 Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab (uddrag)
§ 1. Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer,
ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre
nødstedte.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sørge for varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet.
§ 2. Det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som
skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil).
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen.
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Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastlægger redningsberedskabets organisation, virksomhed,
dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet, jf. dog kapitel 2.
§ 4. Kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og
materiel, jf. § 2, skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab, som skal
indgå i den samlede plan for kommunens beredskab, jf. beredskabslovens § 25.
3.7.1.3 Sundhedsloven (uddrag)
§ 210. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen skal planlægge og gennemføre sådanne
foranstaltninger, at der sikres syge og tilskadekomne nødvendig behandling i tilfælde af
ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Planen skal vedtages af henholdsvis regionsrådet og kommunalbestyrelsen i et møde.
Stk. 4. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler for regionsråds og kommunalbestyrelsers planlægning og varetagelse af sundhedsberedskabet.
§ 211. Sundhedsministeren kan i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, pålægge regionsrådet eller kommunalbestyrelsen at løse en sundhedsberedskabsopgave på en nærmere bestemt måde.
3.7.1.4 Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet (uddrag)
§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter kommunalbestyrelsernes ansvar for planlægning af
sundhedsberedskabet og regionsrådenes ansvar for planlægning af sundhedsberedskabet, herunder den præhospitale indsats efter sundhedsloven.
Stk. 2. Planlægningen skal tage udgangspunkt i det daglige beredskab og sikre en fleksibel tilpasning af det daglige beredskab til mulige beredskabshændelser.
§ 3. Sundhedsberedskabet skal sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin
behandlings- og plejekapacitet m.v. ud over det daglige beredskab ved beredskabshændelser fx større ulykker og ekstraordinære hændelser.
Stk. 5. Beredskabet i den primære sundhedssektor, som er beredskabet i den del af
sundhedsvæsenet, som ikke er en del af sygehusberedskabet eller den præhospitale indsats, skal ved beredskabshændelser sikre en videreførelse af de daglige opgaver, samt
tilpasse sig de ændrede krav, som situationen fordrer, herunder forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver.
§ 6. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet er ansvarlige for at planlægge for og opbygge
et sundhedsberedskab.
§ 7. Kommunalbestyrelsen skal én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan
for sundhedsberedskabet.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal koordinere planen med kommunens øvrige planlægning på beredskabsområdet, herunder kommunens generelle beredskabsplan, regionsrådets sundhedsberedskabsplan og plan for den præhospitale indsats samt med de omkringliggende kommuners sundhedsberedskabsplaner. Kommunens sundhedsberedskabsplan kan være en delplan til kommunens generelle beredskabsplan.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal forud for vedtagelsen af sundhedsberedskabsplanen
indhente en udtalelse fra regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de omkringliggende
kommuner. Kommunalbestyrelsen kan inddrage sundhedskoordinationsudvalget i koordineringen af kommunens sundhedsberedskabsplan med regionens sundhedsberedskabsplan og de øvrige i regionen beliggende kommuners sundhedsberedskabsplaner.
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Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal forud for behandlingen af forslag til sundhedsberedskabsplan indhente Sundhedsstyrelsens rådgivning. Sundhedsstyrelsen indhenter ved behov rådgivning fra Lægemiddelstyrelsen vedr. det kommunale lægemiddelberedskab. Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse sendes planen og senere væsentlige ændringer
heri til Sundhedsstyrelsen og den region, som kommunen er beliggende i.
§ 8. Med udgangspunkt i det daglige beredskab planlægges der for alle dele af sundhedsberedskabet for udvidelse af kapaciteter med henblik på, at der ved beredskabshændelser kan opfyldes yderligere behov, jf. § 3, under anvendelse af de samlede ressourcer i sundhedsvæsenet.
§ 9. Planen skal udarbejdes på baggrund af nationale sikkerheds- og beredskabsmæssige
vurderinger og en lokalt foretaget risikovurdering. I forbindelse med udarbejdelse af den
lokale risikovurdering bør hændelsernes sundhedsmæssige konsekvenser for kommunens
befolkning inddrages.
§ 10. Planen skal beskrive kommunens opgaveløsning indenfor sundhedsberedskabet,
herunder for:
1) aktivering og drift af sundhedsberedskabet og kommunens krisestab, herunder samarbejdet med Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK),
2) håndtering af informationer om krisen og udarbejdelse af situationsbillede, information
til personale, der deltager i sundhedsberedskabet, herunder regionens aktører,
3) koordination af handlinger og ressourcer, herunder aftaler om samarbejde med regionsrådet og omkringliggende kommuner om opgaver indenfor sundhedsberedskabet,
4) krisekommunikation til borgere og medier,
5) operativ indsats over for ekstraordinært udskrevne patienter samt andre syge, tilskadekomne og smittede, der opholder sig i eget hjem, iværksættelse af evakuerings- og pårørendecenter, lægemiddelberedskab, psykosocial indsats i form af krisestøtte og social
assistance, bistand til regionen ved oprettelse af karantænefaciliteter samt etablering af
massevaccination.
Stk. 2. Planen skal herudover beskrive kommunens målsætning for uddannelses-, øvelses- og evalueringsvirksomhed, evt. i samarbejde med region og tilgrænsende kommuner.
Sundhedsstyrelsens vejledning til Regioner og kommuner 2017:
Sundhedsberedskabet skal sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet m.v. ud over det daglige beredskab ved beredskabshændelser fx
større ulykker og ekstraordinære hændelser. Sundhedsberedskabsplaner skal tage udgangspunkt i det daglige beredskab og sikre en fleksibel tilpasning til beredskabshændelser.
Sundhedsberedskabet omfatter organisatorisk:
● Sygehusberedskabet, som er beredskabet i det samlede sygehusvæsen herunder private sygehuse, skal ved beredskabshændelser sikre, at der kan ydes syge og tilskadekomne
behandling på sygehus.
● Den præhospitale indsats, som er indsatsen inden ankomst til sygehus over for akut
syge, tilskadekomne og fødende, samt sygehusberedskabet skal ved beredskabshændelser kunne håndtere og behandle et større antal tilskadekomne eller personer med akut
opstået sygdom uden for sygehusene.
● Lægemiddelberedskabet, som er beredskabet af lægemidler/antidoter og medicinsk udstyr, skal sikre, at ændrede krav til forbrug, forsyning og distribution, som må forudses
ved beredskabshændelser, kan imødekommes.
● Beredskabet i den primære sundhedssektor, som er beredskabet i den del af sundhedsvæsenet, som ikke er en del af sygehusberedskabet eller den præhospitale indsats, skal
ved beredskabshændelser sikre en videreførelse af de daglige opgaver, samt tilpasse sig
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de ændrede krav, som situationen fordrer, herunder forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver.
Regioner og kommuner forventes at løse opgaver indenfor:
● Ekstraordinære konventionelle hændelser såsom større ulykker, forsyningssvigt mv.
● CBRNE-hændelser (hændelser med kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare og eksplosive stoffer).
● Den psykosociale indsats. Kommunerne skal planlægge for krisestøtte og social assistance, og regionen skal planlægge for krisestøtte og kriseterapeutisk beredskab.
Kommune
Kommunen bør have en overordnet krisestyringsorganisation (kriseledelse og krisestab),
som koordinerer beredskabet i de enkelte forvaltninger. Belastningen kan således spredes ud, så en enkelt forvaltning ikke bærer hele ansvaret. Kommunen bør sikre, at repræsentanter fra sundhedsberedskabet kan indgå i kommunens overordnede krisestyringsorganisation.
Krisestyringsorganisationen skal træffe de overordnede beslutninger for ledelse af den
konkrete beredskabshændelse, herunder iværksættelse af beredskabsplaner. Det er vigtigt, at alle vagthavende niveauer i kommunen kan agere døgnet rundt, når der er behov
for uopsættelige indsatser.
Kommunens ledelse og nøglemedarbejdere i sundhedsberedskabet bør involveres i arbejdet med sundhedsberedskabsplanen, så de kender planens opbygning og indhold. Kommunen bør også sikre, at repræsentanter fra sundhedsberedskabet kan indgå i den lokale
beredskabsstab (LBS) som forbindelsesofficerer.
Kommunens krisestyring skal kunne håndtere følgende opgaver:
● Kerneopgave 1: Aktivering og drift af krisestyringsorganisationen (kriseledelse og krisestab).
● Kerneopgave 2: Håndtering af informationer om krisen (informationshåndtering), herunder udarbejde situationsbillede, informere personale, der deltager i sundhedsberedskabet, overvåge mediebilledet mv.
● Kerneopgave 3: Koordination af handlinger og ressourcer, herunder sikre løbende kontakt og samarbejde med Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) og andre myndigheder, afsende forbindelsesofficer til Den Lokale Beredskabsstab efter anmodning mv.
● Kerneopgave 4: Krisekommunikation til borgere og medier, herunder udpege talsperson, udsende pressemeddelelser om håndtering af hændelsen, udsende information på
sociale medier mv.
● Kerneopgave 5: Operativ indsats i forhold til den konkrete hændelse jf. konkrete delplaner, instrukser og action cards.
● Kerneopgave 6: Genopretning, herunder planlægge for hurtig tilbagevenden til normaldrift ved tidligt at identificere samfundsvigtige funktioner og understøttende kritisk infrastruktur, så hændelsen ikke forværres.
Det kan være en fordel, at regionen indtager en koordinerende rolle i forhold til sundhedsberedskabet i hele regionen, herunder aktivering af kommunernes sundhedsberedskab.
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4 Alarmeringslister
4.1 Kontaktoplysninger til eksterne ekspertberedskaber
Institution

Telefonnumre

Telefontid

Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og
Rådgivning Øst
Islands Brygge 67
2300 København S.

72 22 74 50

mandag-fredag
8.00-15.00
Kun for akutte
henvendelser
uden for normal
åbningstid

Statens Institut for
Strålebeskyttelse
Knapholm 7
2730 Herlev

44 54 34 54
Fax:
72 22 74 17

Mandag – fredag
10.00 - 15.00

Sundhedsstyrelsen
Strålebeskyttelse
(SIS)

44 94 37 73

Døgnvagt

Center for Biosikring
og Bioberedskab,

32 68 81 27

Mandag – fredag
10.00 - 15.00

Center for Biosikring
og Bioberedskab

20 16 19 93

Døgnvagt

Giftlinjen

82 12 12 12

Døgnvagt

70 22 02 68
(døgnvagt)
Fax:
72 22 74 46

Email

www

seost@sst.dk

https://www
.sst.dk/

sis@sis.dk

www.sis.dk

cbb@ssi.dk

www.biosikri
ng.dk

Statens Serum Institut,
Artillerivej 5
2300 København S.

Bispebjerg Hospital

www.giftlinje
n.dk

4.2 Kommunens alarmeringslister
Listerne kan kun ses under den elektroniske udgave af Beredskabsplanen under
”Alarmering”.

