-;: rrneren en betrekken
• ..':';: ::egt wat en wanneer
:':ect betrokkenen
• :::::50neel
: -~ders
:-:-.ecua
: T,·,,·onenden en relaties
::etrekken bi j verwerking

=: .anqen

van helpers
::~'éing taak en opdracht
:: :etact na actie
:: ::odig inschakelen ondersteuning
: ··::!'nemen taak/vervanging
~'..a. uatie na actie
::s.n·ullende training .

•

. ::-antwoorden
:::~boek en dossier bijhouden
• ::":55entijdse rapportage aan bestuur
• ~·:aluatie na afloop met betrokkenen
• ·:erantwoording stappen tegenover bevoegd gezag en inspectie.

10.6. SAMENVATTING
Nood- en Ontruimingsplan
--:::: '<ood- en Ontruimingsplan
is een plan dat elk
=-':::-:1bad moet hebben. In dit plan staan de procedures
: +schreven die gevolgd moeten worden bij noodsitu=:~3 en een gedeeltelijke of volledige ontruiming.
= :-:-.::atdeze procedures per ongeval verschillen. wor::::-.:e apart beschreven.
-:OT

- ';: .nwerkperiode moet je volledig op de hoogte
~~: :-acht worden van de werking van dit plan en wat
: .r: rol zal zijn bij een mogelijke ontruiming.
:::.C. ::-.•:embad moet minimaal één keer per jaar een ont:-.::-:-.ingoefenen.
:::- je collega's kunnen dan jullie kennis en vaardigDaarna wordt de oefening en het Nood- en Ontruirnings-plan
. .=:- ;"et zijn dat het plan wordt bijgesteld (verbeterd)

~-:::~r.
testen en verbeteren.

'lHOUD

VAN HET NOOD-

geëvalueerd

en

EN ONTRUIMINGSPLAN

.:. ~:;meen deel
~ '-.~: algemene gedeelte zal zich een recente plattegrond van het gebouw bevinden waarop een aantal
:=:~:-: staat aangegeven:
~~:-.volledig overzicht van het gebouw
=::e vluchtmogelijkheden
: ::s.ties en soorten brandblusmiddelen
::~ ;:ositie en aanwezigheid van alle apparatuur die gevaar kan opleveren (chloortank, koolzuurinstal:=.::e zoutzuurtank. gasmeter, elektriciteitsinstallatie, chloor en reinigingsmiddelen).
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•

positie van de belangrijkste schakelaars die bij brand
direct uitgeschakeld moeten worden (hoofd-gasafsluiter, hoofdschakelaar elektra, toevoer ventilatoren).

Maatregelen vooraf
•

wie verantwoordelijk
ontruiming

•

belangrijke

is voor het goed verlopen van de

telefoonnummers.

Specifieke maatregelen
•

per calamiteit uitgewerkte procedures waarin de
rollen (calamiteitenplan)
omschreven staan.

Waar moet je rekening mee houden tijdens een ontruiming?
•
•

alarmering
procedure ontruiming

•
•
•
•

telefoon
opvang hulpdiensten
de verzamelplaats
registratie.

Calamiteitenplan
Een calamiteitenplan
in een zwembad is niet verplicht maar reuze handig. In dit plan worden procedures/sub-plannenlprotocollen
omschreven die gevolgd moeten worden bij allerlei in en rond het zwembad
voorkomende calamiteiten.
zwembad onderbreekt.

Een calamiteit

is een gebeurtenis

die de normale gang van zaken in een

Maatregelen tijdens calamiteiten
Door het maken van afspraken met alle medewerkers waarbij iedereen een bepaalde rol krijgt, kunnen
grote en kleine calamiteiten goed opgevangen worden.
Bij elke calamiteit,
"

groot of klein, gaat het in feite telkens om 6 of 7rollen. Soms kun jij of kan een collega

al die rollen zelf spelen. Vaak is het verstandig

om het met meerderen te doen.

De rollen die tijdens een calamiteit vervuld kunnen worden zijn:
•

coördineren

•
•

indammen
opvangen

•
•

aanpakken
informeren

•
•

opvangen van helpers
verantwoorden.

--

en betrekken
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