BOMMELDING

PERSONEEL EN LEERLINGEN

WAT MOET JE DOEN?

DIT MOET JE WETEN!

Meld direct op toestel 555!

Blijf rustig!

Wacht op instructie.

Bij ontruiming jassen en
tassen mee!

Iedereen in het gebouw:

lees deze folder!

ken de plaats van de blusmiddelen.

ken de vluchtwegen en de plaats van de
nooddeuren.

heb zorg voor collega’s, leerlingen,
(mede)deelnemers en bezoekers.

Van Het Kwadrant
naar groenstrook
Maaslandlaan/
Nedermaaslaan/
Overmazestraat/
Thornstraat

Vluchtwegen en liften:

houd vluchtwegen vrij!

houd nooduitgangen vrij!

laat nooduitgangen open!

sla geen goederen op voor nooduitgangen of in vluchtwegen!

Gebruik geen lift bij calamiteiten!
Deuren in hallen en gangen:

Zet deuren NOOIT anders vast dan met
magneet.
Brandgevaarlijke en giftige stoffen:

Werk ALTIJD volgens de geldende veiligheidsvoorschriften.

Berg giftige stoffen zorgvuldig volgens
voorschriften op.

Thornstraat 7
6004 JP WEERT
Tel.: 0495-513666

ONGEVAL

ONTRUIMINGSSIGNAAL

BRANDMELDING

WAT MOET JE DOEN?

WAT MOET JE DOEN?

WAT MOET JE DOEN?

Meld het ongeval direct op toestel 555!
Geef het volgende door:

wie ben je, waar ben je te bereiken.

de locatie van het ongeval.

de aard van het ongeval, slachtoffers.

het tijdstip van het ongeval.

de situatie en welke hulp aanwezig is.

welke hulp is nodig.
Breng jezelf niet in gevaar

Verwijder zaken die gevaar vormen voor
jezelf en slachtoffer.

Schakel elektriciteit uit.

Verplaats slachtoffer niet, verleen indien
nodig eerste hulp.

Blijf bij slachtoffer en stel hem gerust.

Zorg voor hulp.

Breng slachtoffers indien nodig in veiligheid.

Volg instructies van BHV’er op.

Stuur iedereen weg die niet daar hoeft te
zijn.

Laat iemand het ambulancepersoneel de
weg naar het slachtoffer wijzen.

SLOW-WHOOP
















Blijf rustig!
Schakel eventuele apparatuur uit.
Sluit gasflessen en leidingen.
Sluit ramen en deuren bij het verlaten van de
ruimte.
Neem leerlingenlijst mee.
Verlaat met de leerlingen/bezoekers het gebouw volgens de vluchtroutes.
Volg aanwijzingen van de BHV’ers op.
Gebruik NOOIT de lift.
Loop op trappen en in gangen rechts en
achter elkaar.
Ga naar de groenstrook aan de Maaslandlaan
en meld je (en eventuele achtergebleven
slachtoffers) bij de teamleider.
Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond.
Docenten en personeel controleren of alle
leerlingen/bezoekers aanwezig zijn middels
leerlingenlijst. Docent-BHV’ers dragen na controle de klas over aan collega en melden zich
bij crisiscentrum. Niemand verlaat de verzamelplaats zonder toestemming van de BHVorganisatie.
De verzamelplaats is: Groenstrook hoek
Maaslandlaan/Nedermaaslaan/
Overmazestraat/Thornstraat.

Meld de brand direct op toestel 555 of
sla een handmelder van de brandmeldinstallatie in!
Geef het volgende door:

wie ben je, waar ben je te bereiken

de locatie van brand

wat brandt er

zijn er slachtoffers

hoe is de situatie

wat voor hulp is aanwezig

welke hulp is nodig
Waarschuw iedereen in de directe omgeving
en stuur mensen weg via vluchtroutes.
BRENG JEZELF NIET IN GEVAAR!!
Indien mogelijk:

schakel apparaten uit en sluit ramen en
deuren.

sluit gasleidingen af.

Neem leerlingenlijst mee en blijf bij de
klas.

verlaat het gebouw via vluchtroutes

volg instructies BHV’ers op.
GA NOOIT EEN AFGESLOTEN BRANDENDE
RUIMTE IN OF ALS ER ROOK IS!!
Probeer brand alleen te blussen als je getraind
bent in gebruik van kleine blusmiddelen.

