
Wat te doen bij een incident of calamiteit

Bij elk incident of calamiteit doe je altijd het volgende: 

- Denk aan je eigen veiligheid
- Schat de ernst van de situatie.
- Bel bij een ernstige situatie naar 112 én toestel 212 (IGC Calamiteiten) of bel vanaf je mobiel naar 0168 74 50 81.
- Bel bij een minder ernstige situatie naar toestel 212 (IGC Calamiteiten) of bel vanaf je mobiel naar 0168 74 50 81.

Roep de BHV’er die bij jou in de buurt zit. Dit zijn Mark van Run, André van der Giessen en Jeroen IJzermans

Volg de instructies van de hulpverleners en de BHV’ers.

- Denk aan je eigen veiligheid 

- Bel naar toestel 212
- Meld dan:
  * wie je bent;
 * waar je bent;
 * wat er is gebeurd;
	 *	het	aantal	slachtoffers.
-	Blijf	bij	het	slachtoffer(s).

Wat doe je bij een ongeval?

- Denk aan je eigen veiligheid 
- Druk op de handbrandmelder. 
- Waarschuw je collega’s in de buurt.
- Volg de instructies van de BHV’ers    
  en hulpverleners.
- Volg de stappen van de ontruiming 
  als dit nodig is.

Wat doe je bij brand? Wat doe je bij een ontruiming?

- Denk aan je eigen veiligheid
- Verlaat het gebouw via de vlucht  
  route als je het alarm hoort.
- Ga via de trappen naar beneden.
- Meld je bij een BHV’er op de ver-
  zamelplaats buiten op het gras bij 
  de brievenbus naast de toerit op 
  ons bedrijfsterrein en volg de 
  instructies van de BHV’ers en hulp
  verleners.

- Ook al is het nog zo’n klein brandje, je moet altijd eerst alarm slaan, waarschuw je collega’s in de buurt en roep de BHV’er die bij jou 
in de buurt zit. Nadat alle aanwezigen zijn gealarmeerd zodat deze veilig naar buiten kunnen komen, schat je de situatie in, wanneer 
het een kleine brand betreft en de oorzaak bekend is, mag je zelf de brand blussen. Indien het een grotere, of snel uitbreidende brand 
betreft waar de oorzaak niet van bekend is, sla dit dan over. Denk aan je veiligheid en verlaat het pand direct.

- Van alle incidenten, calamiteiten, ongevallen, bijna ongevallen, onveilige situaties, onveilige handelingen en milieuverontreiniging 
dient een melding gedaan te worden bij de leidinggevende, deze registreert de melding in de Module meldingen van het digitale Kam-
-systeem.


