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SHIPSSHIPS

MARKINGS  MARKINGS  

Exits. The symbol is displayed on doors 
leading to open decks.

Liferafts. The symbols are displayed by doorways 
leading to open decks where inflatable liferafts 
and lifeboats are located. 

Children's lifejackets.  The symbol is displayed 
on children's lifejacket compartments.

Lifejackets. The symbol is displayed on 
lifejacket compartments. 

Assembly station. The symbol is displayed at 
assembly stations showing where to gather 
when the alarm is sounded.

Emergency exit. The symbol is placed on doors 
and hatches, which may be used in an emer-
gency to reach the open deck from the ship's 
interior. 

Escape route. The arrow on the escape route 
sign indicates the shortest route to the open 
deck where the assembly station is located. 

Fire alarm. In the event of fire, break the fire 
alarm glass and push the button.

The following rules apply on car decks: 

  Before vehicles are left they must be placed in gear with 
the handbrake on. Inform the crew if the handbrake is out 
of order.

  Passengers are not allowed to remain inside vehicles and 
stay on car decks during the voyage.

  Smoking and refuelling are strictly prohibited.

  Stowage compartments for gas containers in recreational 
vehicles and caravan trailers must be left unlocked and the 
main valves of the gas containers must be closed firmly. 

  Passengers will be informed over the public address 
system when they may enter the car deck at the end of 
the voyage.

LIFEJACKETSLIFEJACKETS

SHIPS WITH CAR DECKS SHIPS WITH CAR DECKS 

     Make sure you know how to put on 
a lifejacket!
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SAFETY ON BOARD PASS ENGER SHIPS



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




