Wat te doen bij brand?
Algemeen Alarmnummer : 112
Telefoon Kabouters: 06 29 507 509
Lijst BHV’ers:
Annette
AnneH
Stascha
Annek
Dewi
Anna
Danique

Locatie AED:
BCC winkelcentrum woensel (naast C&A)Stappenplan:
1. Degene die de brand signaleert waarschuwt de overige collega’s, en geeft ook de
plaats van de brand aan bij alle aanwezigen in het pand.
2. BHV 1 neemt de leiding en vertelt wie wat moet doen. PAK PROTOCOL
Iedereen telefoon mee! er is zo mogelijk 1 collega bij BHV1
Er is minimaal 1 collega bij BHV2 BHV2 PAK PROTOCOL.
3. BHV 1 pakt een telefoon en helpt kinderen (wanneer echt noodzakelijk) uit de directe
gevarenzone te evacueren.
4. BHV 1 doet de voordeur van slot en start met blussen bij een beginnende brand.
Als de voordeur niet bereikbaar is wordt een andere deur van slot gedaan voor de
brandweer.
5. BHV 2 pakt een telefoon en gaat ALTIJD met de kinderen en het evacuatiebedje/tas
naar een uitgang.
Assistent BHV2 belt als mogelijk 112 zie punt 8,
anders BHV2 pas bellen bij punt 8
In evacuatiebedje/tas ligt altijd:
- EHBO doos
- Reservesleutel pand
- Protocol brand
- 8 isolatiedekens
- BHV vest
- Verzorgingstas.
- Oplader telefoon
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6 BHV 2 Kinderen tellen.
BHV 2 roept hard COMPLEET! Of IK MIS:……….!
BHV 1 meld of blussen gelukt is of gaat lukken.
Zo niet, dan doet BHV1 de deuren dicht en gaat mee zoeken/evacueren.
Let op: Kinderen verstoppen zich!!!
Controleer ook de wc, achter bedjes, onder tafel en in kasten.
7. BHV 2 doet de (groeps) deur achter zich dicht
- En zorgt dat er niemand meer naar binnen kan. De deur gaat niet op slot.
8. BHV 2 belt 112 en vermeldt duidelijk:
- U spreekt met Kabouters Kinderopvang te Eindhoven.
- Het betreft een brand.
- Mijn naam is ………………………
- Er zijn .….. (aantal) kinderen aanwezig
- Er zijn ……(aantal) kinderen nog in het pand.
- Er zijn ……(aantal) gewonden
- Er zijn ……(aantal) kinderen die niet zelfstandig kunnen lopen.
- Collega…..is nog in het pand aan het blussen/evacueren.
- Wij zien elkaar bij het hek aan de Elegaststraat, tegenover nummer 28
- OF
hek naast Koning Arthurlaan 68
Assistent BHV1 (zo mogelijk) doet BHV hesje aan en wacht op hulpverlening en
stuurt die door naar BHV1.
9. BHV 2 neemt de kinderen mee naar verzamelpunt.
BHV 2 besluit waar zij naar uitwijkt. Altijd samen met een assistent
(sportveld, buren, ziekenhuis, etc.) en
BHV2 appt dit door naar de Kabouters Groepsapp voor BHV 1
10. BHV 1 sluit ramen, deuren en zo mogelijk elektrische apparaten af.
Redden wat te redden valt; tassen, apparatuur, jassen, etc.
11. BHV 1 vangt professionals op en assisteert.
12. BHV 2 Breng bij afwezigheid Annette op de hoogte
BHV 2 neemt vanuit noodadres contact op met de ouders.
Als er letsel is bij een kind dan bellen de professionals die ouders en niet iemand
van Kabouters.
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