Ontruimingsplan Januari 2021
Kinderdagverblijf Hummeltjeshof
Dorpsstraat 21
6659 CA Wamel
06-53315799
BHV: Manon Ariëns, Corina Stevens, Ingrid vd Pol, Marja van ’t Hek, Demi Machin, Milou
Peters, Linda Coppens en Carina de Groot.
Er wordt ’s morgens afgesproken wie hoofd BHV is, en wie op welke groep de slaapkamer
ontruimt en wie de “wakkere kinderen” ontruimd.

Verzamelplaats: Parkeerplaats (tegenover VTC)
Zorg altijd dat de iPad met kindgegevens op een makkelijk bereikbare vaste
plek ligt en dat de deuren gemakkelijk te openen zijn (niet op slot met
sleutel). Neem ook de mobiele telefoon mee als dit mogelijk is.
1. Probeer bij een kleine brand het brandje te blussen met de aanwezige
blusmiddelen, maar neem geen risico!
2. Gaat het niet om een klein brandje of lukt het niet om het brandje te
blussen, bel dan direct 112 en meldt dat er brand is bij een
kinderdagverblijf (inclusief adres en plaats)
3. Gaat de rookmelder af, maar is er in het kinderdagverblijf geen brand te
vinden, bel dan de brandweer en meldt dat er mogelijk brand is in het
Vrijetijdscentrum (VTC).
4. Roep hard CODE ROOD zodat de leidsters weten dat ze moeten
ontruimen. Sluit alle ramen en zet elektrische apparaten uit.
5. Bij minder dan 6 kinderen en dus 1 pedagogisch medewerkster legt de
pedagogisch medewerker de baby’s in het evacuatiebed. De
vrijwilliger/stagiaire neemt de peuters onder haar hoede. Zij gaat met
hen in een rij staan, met het evacuatielint OF hand in hand. Bij
aanwezigheid van 2 pedagogisch medewerkers worden de taken op
dezelfde manier verdeeld. Neem geen jassen e.d. mee. Indien je alleen
bent zet je alle kinderen die niet kunnen lopen in het evacuatiebedje en
de rest houdt vast aan het bedje en loopt op die manier mee. Als het
past zet je alle kinderen in het bedje.

6. Loop rustig

7. Blijf bij rookontwikkeling zo laag mogelijk bij de grond
8. Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang

9. Controleer of de groep nog compleet is en meldt je bij de
BHV-er op de verzamelplaats.
10.Verlaat nooit zonder toestemming van de BHV-er de
verzamelplaats.
11.De BHV-er vangt de hulpdiensten op
12.Andere zaken mogen alleen in veiligheid worden gebracht als alle
kinderen en begeleiding veilig zijn en wanneer er geen gevaar dreigt.

