Wat te doen bij bewustzijnsverlies?
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 het ongeval signaleert waarschuwt de overige collega’s, en geeft ook de
plaats van het ongeval aan bij alle volwassenen in het pand.
(De hoogste in de lijst is BHV 1)

2. BHV 1 PAK PROTOCOL
neemt de leiding en vertelt wie wat moet doen en neemt een telefoon mee.
(minimaal 1 assistent bij BHV 2, zo mogelijk blijft 1 assistent bij BHV 1)
3. BHV 2 PAK PROTOCOL
pakt een telefoon en opent de voordeur en kijkt of AED gehaald kan worden.
4. BHV 1 belt 112 en start EHBO en vermeldt duidelijk:
- U spreekt met Kabouters Kinderopvang aan de Elegaststraat nummer 1 te
Eindhoven INGANG GROTE HEK TEGENOVER NR 27.
OF
INGANG KONING ARTHURLAAN NAAST NR 68
- Mijn naam is ………………………
- Er is een ongeval gebeurd namelijk:…….
- Persoon is……………(Leeftijd)
- Ademhaling is wel/niet aanwezig
- Er is wel/niet gestart met reanimatie
- De voordeur is open
Zo mogelijk stuurt zij assistent in BHV vest naar de poort(en) om hulpverleners
op te vangen. En hulpverleners door te verwijzen naar BHV1.
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5. BHV 2 ALTIJD met de kinderen en collegae en het evacuatiebedje/tas naar de
uitgang.
In evacuatiebedje/tas ligt altijd:
- EHBO doos
- Reservesleutel pand
- Protocol brand
- 8 isolatiedekens
- BHV vest
- Verzorgingstas
- Opladers telefoon
6. BHV 2 Kinderen tellen : groep moet compleet zijn.
8. BHV 2 doet deur achter zich dicht niet op slot!
9. BHV 2 neemt de kinderen mee naar verzamelpunt.
BHV 2 beslist waar zij naar uitwijkt.
(Speeltuin, buren, ziekenhuis, etc.) en belt/appt dit door naar de kabouterapp voor
BHV 1
10. BHV 1 gaat door met hulpverlenen tot professionals arriveren.
Er blijft 1 assistent bij haar als dat kan.

11. BHV 2 Breng bij afwezigheid Annette op de hoogte
12. BHV 2 neemt vanuit noodadres contact op met de ouders van de kinderen die op
dat moment bij haar aanwezig zijn.
De familie van het slachtoffer wordt op de hoogte gesteld door de professionals.
Dit gebeurd dus niet door een medewerker van Kabouters Kinderopvang.
13. De communicatie verloopt via de algemene Kabouters app. Dan is iedereen meteen
op de hoogte en kunnen collegae in de buurt misschien aansluiten.
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