Brandactieplan voor gastouders
Aandachtspunt


Bij de telefoon moet duidelijk leesbaar het alarmnummer 112 aanwezig zijn.



Gesloten deuren voorkomen rookverspreiding en redden mensenlevens. Verder dienen de
vluchtwegen vrij te zijn van obstakels.



Houd uw vluchtweg vrij van obstakels!!!

Registratie
Afsprakenlijst: een overzicht van de bereikbaarheid van ouders/verzorgers van de aan de gastouder
toevertrouwde kinderen. Zorg dat u deze altijd op een vaste plaats bewaart.
Gebruiksregels









Gebruik geen brandbare gassen en vloeistoffen in huis.
Wees voorzichtig met brandbare plakmiddelen zoals bijvoorbeeld hobbylijm.
Laat geen elektrische apparaten langer aanstaan dan strikt noodzakelijk is (koffiezetapparaat,
kookplaat e.d.).
Gebruik geen apparatuur en installaties met gebreken.
Dek geen lampen af door er iets overheen te leggen.
Laat geen vuil, stof en rommel ophopen in lichtbakken en andere elektrische apparaten.
Leeg geen asbakken in de prullenbak of plasticbak.
Ken het alarmnummer van de brandweer!

Voorkom paniek, bewaar uw kalmte.

Taken voor gastouders:
 Sluit deuren en ramen.
 Schakel elektrische apparatuur uit.
 Wanneer je alleen zit breng je de kinderen tijdelijk onder op een noodadres. Breng de kinderen
naar een veilige plaats en neem de afsprakenlijst met de telefoonnummers waar de ouders van de
gastkinderen .
Als er brand uitbreekt

Stappenplan
Stap 1:

WAARSCHUW ONMIDDELLIJK DE BRANDWEER via het landelijk alarmnummer
112.
Spreek duidelijk af wie de brandweer alarmeert. Geef de brandweer bij het alarm in
elk geval de volgende informatie;
 Het adres
 Geef een korte omschrijving van wat er brandt en de plaats en omvang van de
brand

Als de brandweer gewaarschuwd is, richt je je aandacht op de kinderen.

Stap 2:

EVACUEER DE KINDEREN. Breng alle kinderen zo snel mogelijk naar een veilige
plaats. Aankleden zorgt voor vertraging, stel dit dus uit tot een later tijdstip.
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Stap 3:

VOORKOM UITBREIDING VAN DE BRAND
Zorg dat deuren en ramen zoveel mogelijk worden gesloten om zuurstoftoevoer naar
de brand te belemmeren en rook ontwikkeling te voorkomen.

Stap 4:

BLUSSEN.
Nadat de kinderen op een veilige plaats zijn ondergebracht, kunt u eventueel proberen
de brand te blussen. Neem daarbij beslist geen grote risico’s en beoordeel of het wel
zinvol is om alvast te beginnen met blussen. Twijfelt u, beperk u dan tot het afsluiten
van de deuren van de ruimte waar de brand woedt en laat het echte bluswerk over
aan de brandweer.

Na het arriveren van de brandweer
Als de kinderen op een veilige plaats gebracht zijn, moet eerst worden nagegaan of de kinderen
tijdens de evacuatie wellicht verwondingen opgelopen hebben. Vraag aan de kinderen of ze ergens
pijn hebben.
Blijf zelf in elk geval rustig, ook als de verwondingen ernstig lijken. Probeer het kind te kalmeren, dan
is behandeling ook eenvoudiger. Bij ernstige verwondingen is het verstandig zo snel mogelijk een arts
of ambulance te bellen. Wanneer blijkt dat huisvesting elders noodzakelijk is, is het verstandig zo snel
mogelijk de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen te informeren.
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