Fysiotherapie
Kanaleneiland

Veiligheidsreglement
Verantwoordelijkheid in geval van een calamiteit/incident
Op het moment van calamiteiten/incidenten zijn de aanwezige bedrijfshulpverleners (BHV-ers)
verantwoordelijk voor de gang van zaken in Gezondheidscentrum Kanaleneiland. Dit betekent dat
van hem of haar verwacht wordt de juiste actie te ondernemen, te coördineren en alle aanwezigen te
behoeden voor gevaar. Om deze acties goed te laten verlopen dienen alle BHV-ers op hoogte te zijn
van dit veiligheidsprotocol. De werkroosters van deze medewerkers zijn zo opgesteld dat er altijd een
BHV-er in de praktijk aanwezig is. Deze medewerkers zijn in het bezit van een BHV-pasje en gaan elk
jaar op herhalingscursus.
Vluchtwegen
De BHV-ers en de andere medewerkers in Gezondheidscentrum Kanaleneiland kennen alle
vluchtwegen in het pand. Een centrale veiligheidsplattegrond hangt bij de ingang. In elke ruimte hangt
een plattegrond waarop vluchtroutes en blusmiddelen staan aangegeven.
Alarmering
Wat te doen bij brand:
• Bel alarmnummer 112.
• Meld de brand met de handbrandmelder en alarmeer de BHV-er.
• De aanwezige BHV-er neemt verantwoording over het ontruimingsproces dan wel het blussen van
de brand.
• Elke therapeut begeleidt zijn/haar eigen patiënt naar buiten. De BHV-er controleert (indien
mogelijk) de oefenzaal op aanwezigheid van patiënten.
• De BHV-er controleert of alle therapeuten met de eigen patiënten buiten zijn.
• De BHV-er draagt deze informatie over aan de brandweer.
Wat te doen bij incidenten:
• Wordt iemand onwel of ernstig gewond: bel 112
• Schakel via de baliemedewerker één van de BHV-ers in.
• Indien iemand gewond/onwel geworden is, vraag een van de baliemedewerkers om de hulp van
een huisarts.
• Is de gewonde een cliënt, dan wordt er ook een MIC-melding gemaakt via het formulier Melding
Incidenten Cliënten.
Brandblusmiddelen
Gezondheidscentrum Kanaleneiland beschikt over blusmiddelen:
• brandslangen met een reikwijdte van 25 meter
• 4 poederblussers
• Sprinklerinstallatie
• Blusdeken
De BHV-ers zijn opgeleid om de juiste blusmiddelen in verschillende situaties toe te dienen. Zij kennen
de plaatsen waar de brandslangen en poederblussers zich bevinden. Er zijn twee handbrandmelders
en drie rookmelders.
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Het verlenen van EHBO
Als er EHBO verleend moet worden dient dit altijd te gebeuren door een van de als BHV-er aanwezige
huisartsen, POH of assistentes van de huisartsen.
De volgende eerste hulpmiddelen zijn aanwezig:
• EHBO ruimte in het gezondheidscentrum: naast de balie van de huisartsen.
• Automatische Externe Defibrillator (AED)

