ONTDEKKEN OF
VERMOEDEN VAN EEN
ONVEILIGE SITUATIE:

DIRECTE ACTIE
ALARMSIGNAAL IS OF WORDT ONMIDDELLIJK GEACTIVEERD
coordinator locatie

Algemene richtlijnen
 ateriaal en locatie zijn
M
vervangbaar
 lijf rustig,
B
hou je hoofd koel
S tart altijd onmiddellijk de
evacuatie

2. ja

 reng jezelf nooit in
B
gevaar,
wees geen held
 a nooit terug naar binnen
G
voor het gebouw terug
veilig wordt verklaard

100% zeker vals alarm!?

Indien alarm automatisch doorschakelt verwittig dan betrokken firma of brandweer
Wie:

Ieder neemt zijn deel van deze flowchart voor zijn
rekening.

Wie:

1.

Indien automatisch alarm

Controleer op een veilige manier de gemelde lokalen.
Ben je snel zeker van een vals alarm? vb (kook)warmte,
platte batterij, spelend kind is oorzaak?

2. nee

 olg de procedure om het
V
alarm af te zetten.

Deze vindt je hier:

 en je zeker dat iedereen
B
terecht is, dan kan je de
gebouwen terug betreden.

alle anderen
evacueren elk hun lokaal
bij effectieve brand heb je drie minuten om het
gebouw te verlaten

Controleer lokaal per lokaal

 a na of niemand onopgeG
merkt achtergebleven is in
dit lokaal
S luit de ramen indien
mogelijk

 erwittig coördinator perV
sonen van veilige situatie

 robeer gewonden in
P
veiligheid te brengen (met
aandacht voor kwetsuren)

Let op! Probeer
enkel te blussen als:

1.

Wie:

1.

Verzamel

2.

Ga naar de verzamelplaats

Aanwezigheidslijst, noodplan, noodnummers, één GSM, noodzakelijke sleutels en fluovestje indien mogelijk.

Waar:

Verzamel iedereen uit jouw lokaal
Laat alle materiele zaken liggen

Je je eigen veiligheid
nooit in gevaar brengt
 r een blustoestel in de
E
directe buurt is én je
weet hoe dit werkt

2.

 eem rustig de kortste vluchtroute.
N
Loop of duw niet. Hou iedereen samen,
zodat je overzicht kan behouden.

Indien er rook is kruip je zo dicht mogelijk tegen de grond en
bescherm je neus en mond.

De brand zelf héél klein is
S luit telkens de deur om
overzicht te behouden en
zuurstof te beperken

3.

coordinator personen

DUIDT 2 COÖRDINATOREN AAN

3.

Hou alle kinderen rustig bezig

Beantwoord hun vragen

Informeer coördinator personen

 eb je alle lokalen kunnen
H
controleren? Waarom niet?

 en je zeker dat er brand is
B
en zoja waar precies?

Is er iemand achtergebleven en zoja, waar precies?

 f ben je zeker dat het vals
O
alarm is?

S tel hen zoveel mogelijk
gerust

4.

S peel eventueel een klein
spel ter plaatse. Dat leidt
iedereen wat af en houdt
jullie warm indien nodig.

 eef de aanwezigheden door
G
aan coördinator personen.

3.

Bel het noodnummer 112

(brandweer, medisch team en/of politie).
Geef hen wat je al weet duidelijk mee:
correcte
of er gewonden zijn
naam en adres
van de locatie
wie je bent en wat je
funtie is
wat er gebeurd is
Beantwoord alle vragen van
de hulpdiensten en volg hun
de omvang van wat
instructies.
gebeurd is

4.

Bel en informeer de speelpleinverantwoordelijke. Maak afspraken over

Ter plaatse komen

Contacteren van ouders

 ijn er andere deelnemers
Z
op verplaatsing? (bosspel,
zwembad)

 ontacteren van anderen
C
(vb gemeentebestuur)

Geef ook door of jullie iemand missen.

4.
5.

Ga naar het verzamelpunt om alles af te
stemmen met de coördinator personen.
Zorg dat hulpdiensten
de lokalen vlot kunnen bereiken

Doe een fluovestje aan

 org dat de weg vrij is (4m
Z
breed)

 a naar de openbare weg
G
om hulpdiensten de weg te
wijzen

Waar:

Staat de coördinator locatie nog niet aan
de openbare weg, dan stuurt de coördinator personen iemand anders in zijn plaats.

5.

Controleer alle aanwezigheden van zowel
kinderen als (hoofd)animatoren

Hou goed bij wie je nog mist.

6.

Geef een objectieve update
over gebouw en personen

hulpdiensten, animatoren en speelpleinverantwoordelijke

