Calamiteitenplan evenementenvergunning
Gegevens van het evenement
Naam
Locatie
Leidinggevende van het evenement
Telefoonnummer EHBO
Telefoonnummer parkeerdienst
Alarmnummer extern

112

Alarmnummer intern
Telefoonnummer huisartsenpraktijk
Maximaal aantal aanwezige personen
Locatie calamiteitenplan
Locatie verzamelplaats bij calamiteiten
(locatie aangeven op plattegrond)
Locatie gevaarlijke stoffen (locaties aangeven op plattegrond)
Gastank:
Dieseltank:
Gasflessenopslag:
Waterwinning opstelplaats brandweervoertuig op de plattegrond aangeven.
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Wat te doen bij brand


Brand melden aan collega’s: taken verdelen



Alarmeren brandweer en/of ambulance: bel 112



Geef het volgende door:
o

Soort incident

o

Toestand van de situatie

o

Wat al gedaan is en nog gedaan wordt

o

Mogelijke slachtoffers

o

Overige gevaren



Het terrein ontruimen, de aanwezigen via veilige vluchtroute naar
verzamelplaats sturen.



Controleren of alle personen het terrein verlaten hebben.



Als iedereen het terrein heeft verlaten en het is verantwoord, probeer dan
de brand te blussen en denk aan uw eigen veiligheid.



Vang de brandweer op en geef bijzonderheden door. Draag de leiding over
aan de bevelvoerder (hij of zij is herkenbaar aan een rood hesje) of de
Officier van dienst.

Lijst van medewerkers
Naam

Telefoonnummer mobiel

Taak

Zorg voor opgeladen telefoons en programmeer de telefoonnummers vooraf in
uw telefoon. Dat scheelt tijd wanneer het nodig is.
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Taken tijdens de ontruiming
1. Spreek af wie wat gaat doen
Wie heeft de algemene leiding
Naam:
Telefoonnummer:
Wie vangt de hulpdiensten op.
Naam:
Telefoonnummer:
Wie houdt de weg vrij voor hulpdiensten
Naam:
Telefoonnummer:
Wie begeleidt de ontruiming van het terrein
Naam:
Telefoonnummer:

2. Als iedereen op de verzamelplaats is, zo snel mogelijk onderdak zien te vinden
voor alle personen (als dat mogelijk is).
3. De organisator van het evenement controleert of er nog personen op het
terrein zijn.
Vluchtroutes
1. Geef de vluchtroutes duidelijk met groen aan op de plattegrond.
2. Geef de verzamelplaats duidelijk aan op de plattegrond.
3. Bij een calamiteit gaat iedereen naar de verzamelplaats. Er is geen tijd om
persoonlijke eigendommen en/of kledingstukken mee te nemen.
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Zijn er nog andere specifieke dingen van belang voor dit evenement?
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