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Calamiteiteninstructie voor vrijwilligers
Welkom in Nieuw Hydepark! Als vrijwilliger in Nieuw Hydepark heeft u in de
avond- en nachturen enkele taken in het geval van een calamiteit. Dit is alleen
het geval wanneer er geen personeel van Nieuw Hydepark meer aanwezig is.
In deze instructie is beschreven hoe u moet handelen bij verschillende
calamiteiten.
Brand
- Bij het ontdekken van een brand slaat u zo snel mogelijk een handbrandmelder in.
Zo worden de brandweer en de hoofd BHV-er direct gealarmeerd. Houdt u er wel
rekening mee dat door het inschakelen van een handbrandmelder het slow-whoop
alarm afgaat. Hierdoor kan paniek ontstaan.
- Zorg dat de gasten die zich in de omgeving van de brand bevinden zo snel
mogelijk naar een veilig compartiment verplaatst worden. Op de
ontruimingsplattegronden is aangegeven waar de compartimenten zich bevinden.
- Als de brandweer of BHV gearriveerd is, draagt u over aan de brandweer en volgt
dan hun instructies op.
Ontruiming
- Wanneer een ontruiming nodig is, brengt u dan de gasten zo snel mogelijk in
veiligheid door ze naar een veilig compartiment te begeleiden of naar de
verzamelplaats op de parkeerplaats.
- Zorg dat zoveel mogelijk ramen en deuren gesloten zijn/worden. Doe dit alleen
wanneer dit de veiligheid van uzelf en anderen niet in gevaar brengt.
- Zorg ook dat de brandwerende deuren gesloten zijn en ook gesloten blijven in het
geval van een brand.
- Probeer de mensen bij elkaar te houden en te registreren.
Persoonlijke ongevallen/letsel
- Bekommer u om slachtoffers en laat deze niet alleen.
- Zorg dat de hoofd BHV-er gealarmeerd wordt.
- Verleen eerste hulp.
- Bel wanneer nodig 112 en vermeld hierbij:
wie u bent.
waar u bent.
wat er aan de hand is.
- Kalmeer slachtoffers en wacht op professionele hulp.
Reanimatie
- Wanneer een reanimatie nodig is, zorg dan dat zo snel mogelijk 112 gebeld wordt.
Licht daarna ook direct de hoofd BHV-er in.
- Als hulpmiddel voor reanimatie is er bij de receptie en in de verpleegpost een
AED-apparaat aanwezig.
- Reanimeer alleen als u hier de vaardigheden voor heeft. Dit geldt ook
voor het gebruik van het AED-apparaat.
Wanneer u de vaardigheden niet heeft, is reanimeren NIET toegestaan.
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