
Calamiteitenplan voor CSU locatie: 

 
ALGEMENE RICHTLIJNEN 

 

 

Medewerk(st)ers: 

 Alle medewerkers moeten op de hoogte zijn 
van het calamiteitenplan; 

Vluchtwegen: 

 Vluchtwegen moeten van binnenuit 
       geopend kunnen worden en vrij bereikbaar  

 Onderaan trappen en in gangen mogen 

       geen goederen worden opgeslagen; 

 Gebruik nooit de lift na melding van een  
       calamiteit. 
Toegangsdeuren: 

 Toegangsdeuren tot hallen en gangen  
      die zelfsluitend zijn mogen nooit  
      geblokkeerd worden. 
 

Hinder hulpverleners niet in het uitoefenen van 

hun taak, assisteer ze indien zij dit vragen. 

ALARM TELEFOONNUMMERS PROJECT 
 

 
Alarmnummer extern:    112   
 
Alarmnummer intern: 
 

Veiligheidsfunctionaris: 
Naam:    
Telefoon: 

 
Vervanger: 
Naam:    
Telefoon: 

 

 

 
Ongeval 

 
Brand 

 
Ontruiming 

 
 
1. Meld het ongeval direct bij het  
    alarmnummer.  
    Meld:  Wie je bent; 

 Telefoonnummer van de melder; 

 Plaats ongeval; 

 Aard van het ongeval; 

 Eventueel aantal slachtoffers. 

In acute noodsituaties kan ook direct 
gebeld worden met 112.      
2. Denk altijd eerst aan je eigen 

veiligheid! 
3. Verwijder alles in de omgeving 
dat een gevaar vormt voor het 
slachtoffer of jezelf. 
3. Blijf bij het slachtoffer (verplaats 
het slachtoffer niet) en wacht tot er 
professionele hulp is.  

4. Laat verdere hulpverlening over 
aan de BHV-er en volg zijn/haar 
aanwijzingen op.  
5. Houdt omstanders op afstand. 

 

1. Bij brand of een acute 
noodsituaties direct het 
    alarmnummer bellen: 112;  

    Meld: Wie je bent; 

 Telefoonnummer van de 
melder; 

 Plaats van de brand;  

 Wat er brandt; 

 Of er slachtoffers zijn (zo ja, 
hoeveel) 

2. Denk altijd eerst aan je eigen 
veiligheid! 
3. Waarschuw personen in de 
omgeving en stuur deze naar de 
verzamelplaats. 
4. Breng personen die gevaar 
lopen in veiligheid. 

5. Indien mogelijk: Doe alle 
ramen en deuren dicht (niet op 
slot).Schakel de elektra uit;  
6. Gebruik bij brand nooit de lift 
en vlucht niet door dichte rook. 
7. Ga nooit een brandende ruimte 

in. 
8. Laat bluswerkzaamheden over 
aan de BHV-er of de brandweer. 

Wanneer het alarm gaat en er moet  
ontruimd worden doe dan het 
volgende: 

 
• Zet apparatuur stil en 

schakel de elektriciteit uit; 
• Ga via de vluchtroute naar 

de verzamelplaats; 
• Neem altijd de dichtst bij 

gelegen vluchtroute.  

Deuren waar een ¨rennend 
mannetje¨  boven staat of 
naar verwezen wordt, 
mogen geopend worden. 

 
 

Verzamelplaats project: 
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