Voorbeelden van procedures voor de BHV’ers. Pas de procedures zonodig aan.

Procedures BHV’ers1
VOORBEELD alarmeringsprocedure BHV’ers
incident

receptie/centrale
telefoon alarmeert

alarmering door
werknemer/klant

slow-whoop
gaat af

vraag de melder:
• wie: naar zijn naam en telefoonnummer
• waar: waar het is gebeurd (verdieping, kamer)
• wat: wat er is gebeurd (ongeval, brand)
• of er slachtoffers zijn

zelf
eerste
hulp
verlenen

naar
arts

ongeval

brand

inzetprocedure
ongeval

inzetprocedure
brand

hulp van
ambulance

spoedeisende hulp
ambulance

zelf
blussen

ontruiming

hulp van de
brandweer

inzetprocedure
ontruiming

ontruimingsplan

1

Het NIBHV besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de tekst, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
eventuele inhoudelijke fouten.
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VOORBEELD Inzetprocedures BHV bij een ongeval

ongeval

ga naar de opgegeven locatie

beoordeel de situatie

zelf eerste
hulp
verlenen

naar arts

hulp van
ambulance nodig

spoedeisende hulp
ambulance nodig

laat 112 alarmeren

verleen eerste hulp

informeer de receptie/centrale telefoon
over de aangetroffen situatie

zorg voor verdere afhandeling van het
ongeval
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VOORBEELD Inzetprocedures BHV bij een brand

brand

ga naar de opgegeven locatie

• beoordeel de situatie
• let op eigen veiligheid
• zijn er slachtoffers?

ja

nee
volg
inzetprocedure
ontruiming

laat
receptie/
centrale
telefoon
1-1-2
bellen

zelf blussen verantwoord?

ja

doe een bluspoging

bluspoging gelukt en geen
slachtoffers

• informeer de receptie over de
aangetroffen situatie

• blijf op de locatie
• houd de situatie in de gaten
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brand te groot

• informeer de receptie/centrale
telefoon over de aangetroffen situatie
• laat de receptie 112 (brandweer)
bellen
• laat het slow-whoop signaal
aanzetten

• volg inzetprocedure ontruiming

bij slachtoffers

• breng slachtoffer in
veiligheid
• volg inzetprocedure
ongeval

• informeer de receptie over
de aangetroffen situatie
• laat de receptie /centrale
telefoon 112 (ambulance
en brandweer) bellen
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VOORBEELD
Inzetprocedure BHV bij een ontruiming

ontruiming

• let op eigen veiligheid
• houd een korte verkenning
• doe een bluspoging indien mogelijk

sluit ramen, deuren en kasten

zorg dat werknemers hun werkplek rustig
verlaten

controleer of werkruimten, toiletten en
kasten leeg zijn en afgesloten

wacht na controle gebouw op de
brandweer

controleer aanwezigheid werknemers op
verzamelplaats

NB: In geval van aanwezigheid van Gevaarlijke stoffen kunnen er extra
aandachtspunten zijn.
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