4.2 b Handelingen centralist bij BRAND:
Onderstaande richtlijnen zijn in overeenstemming met het ontruimingsplan Ramtorenschip Buffel; 23-12-2019

a. Centralist (meestal kassier) werkt vanuit kassierslocatie. Bij
aanvang dienst portofoons portofoons testen. (kan. 3), legt
de ontruimings-checklijst gereed. Controleert de gsm.
b. Zorgt dat calamiteitenkoffer gereed ligt om mee te nemen.
c. Vult tijdens ontruiming de checklijst in, incl. tijdstippen.
d. Belt na aangeven van coördinator 112, vraag bij brand om
brandweer en ambulance (eventuele rookvergiftiging).
e. Noteert in checklijst adrescode en eventueel locatie van de
actieve melder als de coördinator deze doorgeeft.
f. Rook op werkplek: gaat met calamiteitenkoffer naar voordek c.q. wal. (indien naar wal: dan bezoekers meenemen).
g. Brengt Stichtingsbestuur op de hoogte van het incident.
h. Zoekt de locatie van de actieve brandmelder op als de
coördinator deze niet heeft doorgegeven.
i. Bij brand zal alarmcentrale NVD telefonisch contact met de
Buffel opnemen: legt dan de situatie uit.
j. Houdt tijdens ontruiming contact met de coördinator.
k. Voert met coördinator en ontruimer aanwezigheidsregistratie uit m.b.v. de registratiesystemen.
l. Tekent met coördinator brandlocatie aan op betreffend
schema brandmeldinstallatie. (in calamiteitenkoffer).
m. Verwijst media door naar het Stichtingsbestuur.
Bij aanvang dienst worden de functies coördinator, centralist, ontruimer en (bij meer dan 3 bemanningsleden)
bezoekersbegeleider aan een bemanningslid toegewezen. Bij aanvang dienst wordt omroepinstallatie juist ingesteld
en worden portofoons getest en verdeeld, tevens wordt de telefoon getest. Ontruimer haalt zaklamp op in ruimte
brandmeldcentrale. Calamiteitenkoffer wordt gecontroleerd en checklijst gereed gelegd.
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