Bilag:
Oversigt over instrukser i RGM C3

Beskæftigelse:














Arbejdsretlige konflikter
Beredskabsplan for håndtering af vold og trusler i Beskæftigelse
Brand Finderupsvej 7 og 9
Brand KPC
Brud på datasikkerhed
Gidseltagning
Indbrud
Internt IT nedbrud
IT nedbrud
Optøjer nedbrud af offentlig orden
Pludselig dødsfald
Terror
Vejrforhold

Børn og Familie:



Beredskab ved sager om vold og seksuelle overgreb
Retningslinier for forebyggelse og håndtering af vold, trusler og andre former for chikane

Dagtilbud og Undervisning









Instruks alvorlig personkonflikt
Instruks for bygningsskade
Instruks for leverandørsvigt
Instruks for mediestorm
Instruks for udeblivelse af personale
Instruks smitsom sygdom
Pjece om beredskab ved vold og seksuelle overgreb
Ulykker og dødsfald

Handicap og Psykiatri:










IT nedbrud
Smitsomme sygdomme
Strømafbrydelse
Afbrydelse af fødevareforsyning
Diverse vejrfænomener
Akut mangel på personale
Drikkevandsforurening og afbrudt vandforsyning
Brand samt ødelæggelse af vigtige bygninger
Alvorlig ulykke med flere involverede medarbejdere og borgere

Intern Udvikling og Personale:


Kommunikationsplan

Land By og Kultur:












Procedure for forurening af grundvand
Procedure for akut forurening i kommunale havne
Procedure for akut forurening af kloak
Procedure for oversvømmelse i bygning og/eller udenoms arealer som følge af skybrud eller
anden kraftig regn
Procedure for skader på bygning og/eller udenoms arealer som følge af orkan eller anden
kraftig blæst
Procedure for skaber på bygning, medarbejder m.v. som følge af brand, eksplosion, hærværk
og terror
Procedure for vintertjeneste
Procedure ved akut forurening i vandløb og søer
Procedure ved digebrud i pumpelag med sommerhuse eller byområde
Procedure ved olieforurening på strand
Procedure for trafikuheld

Service og Digitalisering:




IT-beredskabsplan
Beredskabsplaner for Borgerservice
Handlingsplan for vold, trusler eller krænkelser på arbejdspladsen

Sundhed og Omsorg:











IT-nedbrud og nødkald nedbrud
Forgiftning, epidemi og smitsomme sygdomme
Strømafbrydelse i borgerens eget hjem
Afbrydelse af fødevareforsyning
Diverse vejrfænomener
Shitstorm
Akut mangel på personale
Drikkevandsforurening og afbrudt vandforsyning
Brand samt ødelæggelse af vigtige bygninger
Alvorlig ulykke med flere involverede

Viden & Strategi:


Økonomi beredskabsplan – Betaling og Regnskab

