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Gef ið út af Sigl inga stofn un Ís lands. 
Unn ið í sam starfi við verk efn is stjórn lang tíma á ætl un ar 
í ör ygg is mál um sjó far enda.
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FARÞEGAFARÞEGA
Í SKIPUMÍ SKIPUM

Kynn ið ykk ur fræðslu efni um ör ygg is mál 
á vefn um www.sigl ing.is/or ygg ismal

MERK ING AR MERK ING AR 

Útgangur. Merkið er á hurðum að opnum 
þilförum.

Björg un ar bát ar. Merk in eru við dyr út á op ið þil far 
þar sem gúmmí björg un ar bát ar og lífbátar eru 
stað sett ir.

Björg un ar vesti fyrir börn. Merk ið er á hirsl um 
þar sem björgunar vesti ætl uð börn um eru 
geymd.

Björg un ar vesti. Merk ið er á hirsl um þar sem 
björgunar vesti eru geymd.

Söfn un ar stöð. Merk ið er á stöð um þar sem 
far þeg ar eiga að safn ast sam an þegar 
við vör un er gef in.

Neyð ar út gang ur. Merk ið er á hurð um og 
lúg um sem nota má í neyð til að kom ast úr 
rýmum inn an skips út á op ið þil far.

Flótta leið. Ör in á leið ar merk inu gef ur til 
kynna stystu leið út á op ið þil far þar sem 
söfn un ar stöð er.

Bruna boði. Komi upp eld ur skal brjóta 
gler ið á bruna boð an um og þrýsta á 
við vör un ar hnapp inn.

Á bíla þil för um gilda eft ir far andi regl ur:

  Áð ur en bíl ar eru yf ir gefn ir skulu þeir sett ir í gír og 
hand bremsu. Látið áhöfn vita ef handbremsa er í ólagi.

   Far þeg um er óheim ilt að haf ast við í far ar tækj um og vera á 
bílaþilfari á með an á sigl ingu stend ur.

  Reyk ing ar og áfyll ing elds neyt is er strang lega bönn uð.

   Geymslu hólf fyr ir gas kúta í hús bíl um og hjólhýsum 
skulu höfð ólæst og skal skrúfa tryggi lega fyr ir að al loka 
gas kút anna.

   Til kynnt er í há tal ara kerfi skips ins hve nær heim ilt er að fara 
inn á bíla þil far í lok sigl ing ar.

BJÖRG UN AR VESTIBJÖRG UN AR VESTI

SKIP MEÐ BÍLA ÞIL FÖRSKIP MEÐ BÍLA ÞIL FÖR

     Kynntu þér hvernig klæðast skal 
björgunarvestum skipsins!
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ÖRYGGI FARÞEGA Í SKIPUM

http://www.samgongustofa.is/siglingar/skrar-og-utgafa/fraedsluefni/


Við al menna við vör un skulu far þeg ar mæta strax á næstu 
söfn un ar stöð og hlusta eft ir nán ari fyr ir mæl um frá skipstjóra 
og áhöfn skips ins. 

Þeg ar við vör un er gef in skaltu:

 halda ró þinni

  hlusta eft ir fyr ir mæl um frá 
skipstjóra eða áhöfn skips ins

  klæð ast hlýjum fatn aði ef 
hann er nær tæk ur 

 skilja eft ir all an hand far ang ur

  að stoða og leið beina 
ferða fé lög um þín um

  fara eft ir leið ar merkj um sem 
sýna þér flótta leið ina að 
næstu söfn un ar stöð

  skríða út á fjór um fót um ef 
reyk ur er á leið þinni

  ekki nota lyftu sem flótta leið

  taka við og klæð ast 
björg un ar vesti sam kvæmt 
fyr ir mæl um áhafn ar 

Til að tryggja sem mest ör yggi er mik il vægt að far þeg ar kynni 
sér vel björg un ar- og ör ygg is bún að skips ins og viti hvern ig 
bregð ast skuli við ef neyð ar ástand kæmi upp.

Kynntu þér eftirfarandi:

 Ör ygg is plan skips ins

 Stað setn ingu ná lægra bruna boða 

 Við vör un ar hljóð merki skips ins

 Merkt ar flótta leið ir

 Staðsetningu neyð ar út ganga

 Hvar söfn un ar stöðv ar eru á neyðarstundu

 Hvar björg un ar vesti eru

 Hvern ig klæð ast skal björg un ar vesti

KYNNTU ÞÉR ÖR YGG IS BÚN AÐKYNNTU ÞÉR ÖR YGG IS BÚN AÐVEL KOM IN UM BORÐ VEL KOM IN UM BORÐ 

Far þega skip sem sigl ir und ir fána Ís lands á að uppfylla til fulln ustu 
ör ygg is kröf ur stjórn valda til far þega skipa. 

All ir í áhöfn ís lenskra far þega skipa hafa feng ið við ur kennda þjálf un 
í hvern ig skuli bregð ast við ef til neyð ar ástands kem ur og eru 
skipu lögð við brögð vegna mis mun andi neyð ar til vika æfð reglu lega 
um borð.

Áhöfn ber að upplýsa farþega um öryggisreglur, helstu hættur um 
borð, björgunarbúnað og neyðarfyrirmæli fyrir eða strax eftir að 
skip lætur úr höfn.

FYR IR MÆLI TIL FAR ÞEGAFYR IR MÆLI TIL FAR ÞEGA

Þeg ar far þeg ar fá fyr ir mæli frá skipstjóra eða áhöfn skips ins ber 
þeim að fara eft ir þeim.

Sér hver í áhöfn skips ins sinn ir til teknu verk efni ef neyð ar ástand 
kem ur upp og er áhöfn in þá klædd merkt um auð kenn is fatn aði. 

     Virð um ör ygg is regl ur skips ins!

VIÐ VÖR UN AR HLJÓÐ MERKIVIÐ VÖR UN AR HLJÓÐ MERKI

 Al menn við vör un 
Hljóð merki (7 stutt og síð an eitt langt) 
••••••• ———————

Við vör un um elds voða
Stöð ug bjöllu hring ing
– – – – – – – – – – – –

    Mik il vægt er að halda ró sinni ef 
neyð ar ástand kem ur upp!

ÖRYGGI FARÞEGA Í SKIPUM

NEYÐARÁSTANDNEYÐARÁSTAND




