Algemene instructies in geval van brand

IN GEVAL VAN ALARM

(de belsignalen)

-

Elk telefoongesprek onderbreken

-

Geen gebruik maken van de liften

-

Indien mogelijk, terugkeren naar uw bureau of naar het dichtstbijzijnde bureau

-

Deuren en vensters dichtdoen

-

Zich klaarmaken voor de ontruiming (in de burelen of vergaderzaal blijven)

IN GEVAL VAN ONTRUIMING

(de sirenes)

-

De bevelen van de ontruimingsverantwoordelijken opvolgen

-

De werkplekken groepsgewijs verlaten

-

De voorziene ontruimingswegen gebruiken

-

Zich per verdieping verzamelen op de voorziene plaatsen :
Personeel gebouw : Cortenberghlaan

-

1e verdieping

) Tegenover nr. of lokaal……....

2e verdieping

) Tegenover nr. of lokaal………

Gegroepeerd blijven per verdieping tot nader order
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INTERVENTIEPLOEGLEIDERS en ADJUNCTEN

IN GEVAL VAN ALARM

(de belsignalen)

-

De brand lokaliseren via XXXXX, hetzij bij het onthaal

-

Naar de plaats van de brand gaan

-

De brand bevestigen of het vals alarm mededelen aan de telefoniste (tel. XXX)

-

Met ten minste één ploeggenoot, de brand bestrijden of proberen te blussen in afwachting van
de aankomst van de brandweer

-

De ontruimingsrichtlijnen geven aan het personeel dat zich in de zone van de brand bevindt

-

Indien nodig, het bevel geven tot de totale ontruiming van de gebouwen

IN GEVAL VAN ONTRUIMING

(de sirenes)

-

Deelnemen aan de ontruimingsacties.

-

Zich ervan vergewissen dat niemand in de lokalen achterblijft.

-

Naar de voorziene plaatsen gaan (zie algemene instructies).

__________________
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INTERVENTIEPLOEG

(de belsignalen)

IN GEVAL VAN ALARM
-

Zich zo snel mogelijk naar het onthaal begeven om de brand te lokaliseren

-

Naar de plaats van de brand gaan

-

Met ten minste één ploeggenoot, de brand bestrijden en trachten te blussen

IN GEVAL VAN ONTRUIMING (OP BEVEL VAN DE VERANTWOORDELIJKE) (de sirenes)
-

Deelnemen aan de ontruimingsacties

-

Zich ervan vergewissen dat niemand in de lokalen achterblijft

-

Naar de voorziene plaatsen gaan (zie algemene instructies)

____________________
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VERANTWOORDELIJKEN ONTRUIMING

IN GEVAL VAN ALARM

(de belsignalen)

-

De ontruiming van zijn verdieping voorbereiden.

-

Zich ervan vergewissen dat niemand in de lokalen (WC, ARCHIEF, enz.) van de verdieping zou
kunnen achterblijven.

-

In de gangen wachten op de eventuele instructies van de interventieploeg

-

De richtlijnen van de interventieploeg opvolgen:
*

het eventuele ontruimingsbevel

*

de weg die bij de ontruiming moet worden gevolgd wanneer die verschilt van de normaal
voorziene weg

IN GEVAL VAN ONTRUIMING

(de sirenes)

-

De ontruiming organiseren naar de voorziene plaatsen (zie algemene instructies).

-

Aan de directeur-en zijn adjunct (of de vervanger) melden op welke plaatsen er eventueel
mensen geblokkeerd zouden blijven.

__________________
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Instructies in geval van brand

VERANTWOORDELIJKE EN ADJUNCT
(of vervangers)

IN GEVAL VAN ALARM

(de belsignalen)

-

Aan het onthaal kennis nemen van de plaats van het incident

-

Ter plaatse gaan om de omvang ervan te beoordelen

-

Naar het onthaal gaan

-

Bevel geven tot het beëindigen van het alarm of tot de ontruiming door de telefoniste te
verwittigen (tel. 712)

IN GEVAL VAN ONTRUIMING
-

(de sirenes)

Dicht bij de ingang blijven tot de aankomst van de brandweer

__________________
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Instructies in geval van brand

TELEFONISTE
(Tijdens de kantooruren)

IN GEVAL VAN ALARM

(de belsignalen)

-

De plaats van het alarmpunt bepalen

-

Informatie geven aan de interventieploeg

-

De alarmbellen uitschakelen in geval van vals alarm (op bevel van de directeur beheerder of
vervangers)

IN GEVAL VAN BRAND

(de sirenes)

-

De brandweer oproepen (noodnummer : 100)

-

Aan de interventieploegleiders en de directeur en zijn adjunct bevestigen dat de brandweer
opgeroepen werd

-

Het ontruimingssignaal inschakelen (op bevel van de directeur beheerder of vervangers)

-

Naar de voor afroeping bestemde plaats gaan (zie algemene instructies)

__________________
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Instructies in geval van brand

BEWAKER
(Buiten de kantooruren)

Als de bewaker alleen is in de gebouwen:
-

Nagaan of het alarm reëel is.

-

In geval van brand, de brandweer oproepen (tel. 100).

-

Dicht bij de ingang blijven tot de aankomst van de brandweer

-

De voornaamste verantwoordelijken van de Maatschappij waarschuwen. (lijst tele-alarm)

Indien personeelsleden zich in de lokalen bevinden :
-

Nagaan of het alarm reëel is

-

In geval van brand: de ontruimingssirenes inschakelen

-

De brandweer oproepen (tel.: 100)

-

De deuren van de 102 openen

-

De lokalen verlaten

-

Dicht bij de ingang blijven tot de aankomst van de brandweer

-

De voornaamste verantwoordelijken van de Maatschappij waarschuwen. (lijst tele-alarm)

__________________
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