Wat moet je doen bij calamiteiten?
Alarmnummers
Voor de alarmnummers: zie de lijstjes die overal hangen.
Ongeval
Meld het ongeval direct bij de receptie of balie
Zeg:
- Wie je bent,
- Plaats van het ongeval,
- Eventueel aantal slachtoffers.
BRENG JEZELF NIET IN GEVAAR
Verwijder dingen die een gevaar vormen voor het slachtoffer of jezelf en schakel elektrische
apparaten uit.
Verplaats het slachtoffer niet:
- Blijf bij het slachtoffer tot de EHBO-er aanwezig is,
- Volg de instructies van de EHBO-er op (taxi bellen, ambulance bellen e.d.).
- Stuur iedereen weg die niets met het ongeval te maken heeft.
- Laat iemand het ambulancepersoneel de weg naar het slachtoffer wijzen.
Brand
Meld de brand door het indrukken van de brandmelder of via alarmnummer (zie lijstjes op elke locatie)
Bij de telefonische melding doorgeven:
- Wie je bent,
- Plaats van de brand,
- Wat er brandt,
- Eventuele slachtoffers.
Waarschuw iedereen in de directe omgeving, stuur ze weg tot voorbij de eerst volgende branddeuren.
BRENG JEZELF NIET IN GEVAAR
Indien mogelijk:
- Sluit deuren en ramen (deuren niet op slot),
- Schakel elektrische apparaten uit.
- Als die er zijn, sluit dan gasflessen, gasleidingen en perslucht.
Ga nooit een afgesloten brandende ruimte in! Probeer alleen dan de brand te blussen als je
getraind bent in het gebruik van kleine blusmiddelen. Verlaat anders de omgeving.
Ontruimingssignaal
- BLIJF RUSTIG,
- Verlaat het gebouw rustig: niet hollen, niet dringen en rechts houden op de trap,
- Volg de aangegeven vluchtroute, verlaat het pand via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang
- Maak GEEN gebruik van de lift,
- GEEN fiets of bromfiets ophalen,
- Ga naar de verzamelplaats,
- Meld eventuele achtergebleven slachtoffers,
- Ga NIET naar huis, maar wacht op instructies.
We hebben een ontruimingsfilm gemaakt. Die is te vinden op youtube. Bekijk hem!

