Voorbeelden van procedures voor het handelen van werknemers bij een ongeval,
brand en ontruiming. Pas de procedures zonodig aan.

Procedures werknemers1
VOORBEELD Procedure werknemers bij een ongeval

er gebeurt een ongeval

roep de BHV’er

BHV’er arriveert

BHV’er reageert niet

bel het intern
alarmnummer tst. …

alarmnummer reageert
niet, sla een
handbrandmelder in
(indien aanwezig)

bel direct 112

verzoek om een
ambulance in de
gemeente ….
geef door:
• wie: uw naam en telefoonnummer
• waar: adres/locatie van het
incident (verdieping, kamer)
• wat: wat er is gebeurd (aard en
omvang van het ongeval)
• aantal slachtoffers

blijf bij het slachtoffer

wacht op instructies van
de BHV’er
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wacht op instructies
van het
ambulancepersoneel
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VOORBEELD Procedure werknemers bij een brand

u ontdekt brand en/of rook

roep de BHV’er

BHV’er reageert niet

BHV’er arriveert

bel intern alarmnummer
tst …

intern alarmnummer
reageert niet,
sla handbrandmelder
in (indien aanwezig)

bel direct 112

verzoek om brandweer
in de gemeente …
geef door:
• wie: uw naam en telefoonnummer
• waar: de locatie van het incident
(verdieping, kamer)
• wat: wat er is gebeurd (ernst en
omvang van de brand of rook)
• of er slachtoffers zijn

handel volgens onderstaande procedure:
• let op eigen veiligheid
• waarschuw direct de werknemers in de
omgeving
• sluit ramen, deuren en kasten
• schakel apparatuur uit
• verlaat zo nodig het gebouw volgens
de instructies

wacht op instructies van de
BHV’er
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wacht op instructies van
de brandweer
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VOORBEELD Procedure werknemers bij een ontruiming

slow-whoop gaat af
mondelinge melding ‘ontruimen’

• zet pc’s uit en stel goederen veilig
• neem persoonlijke bezittingen mee
• sluit ramen, deuren en kasten

• verlaat het gebouw via de veiligste
route
• maak geen gebruik van de lift!

• meld u bij de BHV’er op de
verzamelplaats

• wacht op nadere instructies van de
BHV’er

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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