4.9 Ontruimingsoefeningen aandachtspunten en evaluatie

versie 12-11-2019

AANDACHTSPUNTEN ONTRUIMINGSOEFENING
Vooraf bedenken welke brandmelder zal worden geactiveerd. (Gebruik bij activatie van een automatische melder
slechts een beetje testgas!).
Let op: branddeuren vallen bij brandalarm automatisch dicht en de ventilatie valt uit.
Zorg er voor dat de nooduitgangen van de Buffel niet afgesloten zijn.
Afspreken welk telefoonnummer de centralist als alarmnummer gaat bellen ( vanzelfsprekend niet 112!). Zou
bijvoorbeeld de telefoon iemand van het Stichtingsbestuur kunnen zijn, deze persoon speelt dan voor
alarmcentrale.
Alarmcentrale NVD vooraf informeren over oefening. (NVD tel. nr. 0235911911 ; meldcode 789725).
Verzamelplaats is op het voorschip van de Buffel, ter plaatse van de noodgangway. Het coördinatiecentrum is de
werkplek van de kassier.
No play situatie vooraf bespreken. (No play communiceren met de omroepinstallatie en/of portofoons).
Omroepinstallatie stand-by zetten.
Benoem onder de aanwezigen de tijdens een ontruiming benodigde functies. (ontruiming coördinator, centralist,
ontruimer en eventueel bezoekersbegeleider). Geef ook aan wie voor bezoekers spelen. Bij voldoende bezetting
eventueel meerdere personen dezelfde functie laten spelen om zoveel mogelijk medewerkers ervaring te laten
opdoen, in dit geval dienen alle handelingen echter door 1 persoon te worden uitgevoerd, de anderen kijken
alleen toe. (dus niet delegeren).
Zorg er voor dat de aanwezigheidsregistratie (degenen die bezoeker spelen zetten een “b” achter hun naam) is
ingevuld en dat de bezoekers via de kassawagen aan boord gaan.
Zodra ontruimingsalarm overgaat (slow whoop) gaan de coördinator, de centralist, de bezoekersbegeleider en de
ontruimers over tot de uitvoering van de ontruimingsprocedure.
De ontruimingscoördinator drukt, nadat hij het adres van de actieve melder heeft afgelezen van de display van de
brandmeldcentrale, het ontruimingsalarm uit met het knopje “stop signalering”. (brandmeldcentrale daarna niet
resetten!). Omroepinstallatie kan daarna gebruikt worden om de opvarenden te vragen naar dek te gaan en zich
te verzamelen op de verzamelplaats; gebruiksaanwijzing en de om te roepen tekst (nederlands, duits en engels)
zijn af te lezen ter plaatse van de versterker van de omroepinstallatie.
“Brandweer” aantal vragen laten stellen aan ontruimings coördinator: vermiste personen, waar is de brand, is
een plattegrond aanwezig waar de locatie van de brand op aangegeven is? Checklijst centralist ingevuld?
Aandacht schenken aan aanwezigheid AED.
Na afloop de oefening afmelden bij NVD; tevens BMC resetten, het logboek van de brandmeldinstallatie invullen,
dwz datum, de geactiveerde brandmelder(s) met reden van activering.
Oefening direkt na afloop evalueren. (o.a. door betrokkenen hun ervaringen te laten vertellen).
Ventilatiekasten na afloop weer resetten: 1 ventilatiekast op tanktop en 2 ventilatiekasten op het tussendek.
Controleer ook of de besturingskast van de cv installatie in de computerruimte niet in storing staat. (normaliter
zal dit niet het geval zijn).
Verslag maken van de ontruimingsoefening, afspreken wie dit verslag maakt. In het verslag vermelden welke
personen deelnamen aan de oefening. Verslagen ontruimingsoefeningen dienen door het Stichtingsbestuur te
worden bewaard.
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