INCIDENTENKAART AVIATION VALLEY
Met belangrijke informatie om in geval van een extern incident snel en juist te kunnen handelen.
Zodat bezoekers, buren en medewerkers van uw bedrijf niet onnodig aan eventuele gevaren
worden blootgesteld.

Alarmering

112

Rond uw bedrijf kunnen zich verschillende externe incidenten voordoen.
Hiermee bedoelen we een ongeval met mogelijke veiligheidsrisico’s voor
de directe omgeving.
De manier van alarmering is afhankelijk van de
door de brandweer gemaakte inschatting van
de aard en omvang van het incident. Het is in
ieder geval belangrijk dat u de aanwijzingen van de
hulpdiensten opvolgt. In het geval van brand kunt
u uit voorzorg ramen en deuren sluiten.
Via de berichten van de Brandweer Zuid-Limburg op Twitter
bent u snel op de hoogte van wat er aan de hand is.

Als elke

seconde telt

Als de sirene gaat:

Als de geluidswagen rond rijdt:

“Binnen blijven”

“Bedrijf ontruimen”

In dat geval dient u als volgt te handelen:

In dat geval dient u als volgt te handelen:
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Neem direct een besluit om tot actie over te
gaan;
Alarmeer alle aanwezigen (bezoekers en
medewerkers);
Iedereen moet direct naar binnen;
Ramen en deuren sluiten;
Iedereen in een ruimte onderbrengen die niet
in rechtsreeks contact met de buitenlucht
staat;
Uitzetten van ventilatiesystemen;
Alarmeer alle medewerkers die als volgende
ploeg aan de slag gaan;
Alarmeer eventuele leveranciers en klanten
die u nog verwacht;
Afstemmen op de officiële informatiekanalen
(TV/radio: L1 en volg @brwzuidlimburg op
Twitter);
Iedereen blijft binnen totdat de hulpdiensten
aangeven dat het veilig is.
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Locatie 1:
Locatie 2:

Amerikalaan — Kekelenpad
Europalaan 24/26

Verifieer bij de hulpdiensten, van welke
gemeenschappelijke verzamelplaats gebruik
moet worden gemaakt;
Neem direct een besluit om tot actie over te
gaan;
Alarmeer alle aanwezigen (bezoekers en
medewerkers);
Alarmeer alle medewerkers die als volgende
ploeg aan de slag gaan;
Alarmeer eventuele leveranciers en klanten
die u nog verwacht;
Eventueel veiligstellen van machines en
processen;
Iedereen opvangen op eigen
verzamelplaatsen;
Te voet doorsturen naar gemeenschappelijke
verzamelplaats;
Eventueel zullen bussen worden ingezet om
iedereen zo snel mogelijk naar de gemeenschappelijke verzamelplaats over te brengen;
Afstemmen op de officiële informatiekanalen
(TV/radio: L1 en volg @brwzuidlimburg op
Twitter);
Terugkeer naar de werkplek is pas toegestaan
nadat door de hulpdiensten het signaal veilig
is gegeven.
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