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Vid brand eller annan fara

Rädda

de som är i uppenbar fara

Larma

genom telefon 112

Varna

övriga som hotas av fara

Släck

branden om det bedöms möjligt

Utrym

via närmaste utrymningsväg och bege er till
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Evacuate
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