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ONTRUIMINGSINSTRUCTIE

Brand
• Blijf kalm en verzoek de aanwezigen het
• Meld de brand via het alarmnummer 112.
gebouw te verlaten.
• Tracht de brand te blussen, maar denk aan Voorbeeld tekst
• Helaas moeten wij het gebouw ontruimen
uw eigen veiligheid
• Sluit ramen en deuren.
omdat uw veiligheid dat vereist.
• Kunt u de brand niet blussen verlaat dan de • De hulpdiensten zijn onderweg en er is geen
reden voor paniek.
ruimte en doe de deur dicht (niet op slot).
•
Blijf
rustig en help de hulpbehoevenden het
• Waarschuw de aanwezigen en help
gebouw te verlaten.
eventueel hulpbehoevenden.
•
Verlaat
het gebouw via de aangegeven
• Verlaat het pand via de aangewezen
vluchtwegen of volg de instructies van de
vluchtweg.
medewerkers op.
Medische noodsituatie
HOOFDAFSLUITERS /
• Meld een noodsituatie via het
BLUSMIDDELEN
alarmnummer 112, onder vermelding van
plaats en omvang van de situatie.
zie ook plattegrond achterzijde van dit
• Blijf ter plekke tot deskundige hulp
formulier
arriveert.
Water
• Kalmeer het slachtoffer door rustig te
Beschrijf de plek
spreken.
• Volg de instructie van deskundigen op.
• Verplaats het slachtoffer niet, tenzij groter Gas
Beschrijf de plek
gevaar dreigt.
Gaslek
• Meld het gaslek aan een lid van de
plaatselijke commissie.
• Doof open vuur en rookwaren en open
indien mogelijk de ramen.
• Sluit indien mogelijk de gastoevoer af.
• Verlaat de betreffende ruimte en sluit die
af.
• Waarschuw de overige aanwezigen.
• Schakel geen elektrische apparatuur in of
uit en verwijder geen stekkers uit
stopcontacten.

Elektriciteit
Beschrijf de plek
Blusmiddelen
Beschrijf de plek
Handblussers
Slanghaspel

ALARMNUMMERS

Noodsituatie
Schade aan de collectie
• Meld de schade aan …….
• Houd mensen op afstand en sluit eventueel Brandweer geen spoed
de betreffende ruimte af.
• Voorkom escalatie bij ontdekking op
Politie geen spoed
heterdaad van diefstal of beschadiging,
benader de dader rustig, speel niet de held!
• U mag onder geen bedingvoorwerpen met
brand- roet- of waterschade reinigen of
drogen. Dit mag alleen door specialisten
uitgevoerd worden.
Naam van de kerk

Installatiebedrijf gas

112

Naam van de kerk

Installatiebedrijf gas
Installatiebedrijf elektriciteit

