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Sluk branden, hvis det vurderes muligt med eksisterende udstyr forsøg kun hvis udenfor fyrværkerilager.
Underret dernæst

, som så overtager kommandoen.

Tilkald altid hjælp via 112
Oplys at der er tale om konsumfyrværkeri transportklassificeret som 1.4S, 1.4G samt 1.3G
Dato:

Udarbejdet af:

Kontaktperson på virksomheden:

