Protocol brand(veiligheid) en ontruimingsplan.
BieNeeke Kinderopvang en BSO.
Belangrijke telefoonnummers bij brand:
- Algemeen alarmnummer
112
- Huisarts
046-4374110
- Bij spoed huisarts SEH
088-4597876 (Geleen)
- Noodtelefoonnummer
06-22733399 Renee Lucassen
- Ziekenhuis
088-4597777 (Geleen/Heerlen)
Stappenplan bij brand.

-

1. Diegene die de brand signaleert waarschuwt overige collega’s en geeft de plaats
van de brand aan, en start met blussen bij een beginnende brand. (blijf kalm)
2. De Bhv-er neemt de leiding over en vertelt wie wat moet doen en helpt kinderen
(wanneer echt noodzakelijk) uit de directe gevarenzone te evacueren.
3. De BHV-er geeft gelijk de opdracht aan een leidster om 112 te bellen en vermeld
dan duidelijk:
U spreekt met BSO BieNeeke, Geneind te Beek
Het betreft een brand
Mijn naam is ………….
Er zijn op dit moment…….(aantal) kinderen aanwezig(in het pand)
Er zijn………(aantal) gewonden /kinderen die niet zelfstandig kunnen lopen.
4. Diezelfde leidster neemt mee naar het verzamelpunt(buiten, binnen de hekken.)
mee naar de parkeerplaats voor het hek.
Kinderen
- Sleutelbos
Telefoon
- EHBO doos
Presentielijst
- Evacuatie bed voor kleine kinderen
Agenda
Kind gegevens
5. Sluit indien mogelijk alle ramen en deuren en doe de elektrische apparaten uit.
6. De BHV-er controleert overal of iedereen het pand verlaten heeft.
Let op : kinderen verstoppen zich!!!
Controleer de wc’s en het atelier.
7. De BHV-er geeft het sein tot vertrek naar nood/opvang adres. Dit adres bevind
zich tegenover het gebouw.
Nood adres: Geneind 2
Tel 046-4372819
8. Als de brand zich verder uitspreid kunnen we naar Grootgenhouterstraat 151.
Telefoonnummer 06-22733399
9. De BHV-er gaat samen met de kinderen naar de nood opvang. De BHV-er blijf op
locatie en vangt de brandweer op.
10. De BHV-er neemt vanaf noodadres contact op met de ouders/verzorgers van de
kinderen om te verzoeken hen op te halen.
11. Breng Renee Altijd op de hoogte hier van !
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