Veiligheid
binnen Liemerije

Veiligheid binnen Liemerije
Binnen Liemerije woont u met een groot aantal medebewoners.
Veiligheid is daarom van groot belang. De woonbegeleiders van
Liemerije zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener (BHV’er). In geval van
brand en andere calamiteiten nemen zij de leiding bij het in veiligheid
brengen van bewoners, medewerkers en familieleden. Natuurlijk
heeft Liemerije talloze maatregelen genomen om calamiteiten te
voorkomen. Als bewoners of familielid kunt u ook een bijdrage
leveren aan een veilige leefomgeving.

• Blokkeer nooit een vluchtweg of nooduitgang;
• Gebruik nooduitgangen alleen in geval van nood;
• Plaats rollators of rolstoelen niet midden in de gang, maar zet ze
allemaal aan één kant;
• Brand geen kaarsen, waxinelichtjes of olielampjes op uw kamer;
Led-waxinelichtjes zijn wel toegestaan;
• Houd geen benzine, petroleum, spiritus of andere licht ontvlambare
stoffen in uw kamer;
• Roken is alleen toegestaan in de rookruimtes op de afdeling of buiten;
• Leeg asbakken niet in prullenbakken;
• Gebruik op uw kamer alleen goedwerkende en onbeschadigde
elektrische apparaten. Overleg bij twijfel met een medewerker van de
afdeling;
• Zet geen kookplaatjes of tosti-apparaten op uw kamer;
• Laat apparatuur niet op stand-by staan als u de kamer verlaat of gaat
slapen;
• Verbind geen verlengsnoeren of stekkerdozen met elkaar;
• Zorg dat versiering, zoals kerstversiering of slingers, van
brandvertragend materiaal is gemaakt.

Brand melden
In alle ruimtes, met uitzondering van de badkamers en toiletten, zijn
automatische brandmelders aanwezig. Bij rookontwikkeling gaat er
meteen een alarm af. Wanneer u zelf een brand ontdekt, druk dan
meteen het ruitje van een rode handbrandmelder op de gang in. Alle
meldingen gaan rechtstreeks naar de alarmcentrale van de brandweer,
de brandmeldcentrale in het gebouw en de telefoons en piepers van
medewerkers. Wanneer u op uw kamer bent, kunt u ook gewoon de bel
aan de muur gebruiken. Medewerkers zien in beide gevallen waar hulp
nodig is.

Wat verwachten wij van u bij een brand of calamiteit?
• Bij brand of andere calamiteiten vallen de deuren van de huiskamers
en kamers automatisch dicht. Als de calamiteit of brand niet op uw
kamer/afdeling is, blijf dan gewoon op uw kamer of afdeling.
De BHV’ers komen naar u toe.
• Als de brand of calamiteit wel op uw kamer of afdeling is, blijf dan
rustig en raak niet in paniek. De BHV’ers zijn al onderweg naar u! Als
het kan, verlaat dan u zo snel mogelijk uw kamer of afdeling en doe
de deur achter u dicht. Wanneer u uw kamer of afdeling niet kunt
verlaten, blijf dan wachten tot de BHV medewerkers bij u zijn en open
de deur niet.

De bedrijfshulpverleners geven bij een calamiteit leiding aan alle
medewerkers, bewoners en overige aanwezigen. Zij zijn te herkennen aan
de gele hesjes met het opschrift BHV. Het is heel belangrijk dat u altijd de
instructies van de BHV’ers en aanwezige medewerkers opvolgt.
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• Bij brand brengen de medewerkers u achter brandvrije deuren, bij
voorkeur op de eigen verdieping.
• Bij brand mogen de liften niet gebruikt worden. Alleen de brandweer
kan bepalen of het veilig genoeg is om bewoners via de lift in
veiligheid te brengen. Ook de trappenhuizen zijn geschikt als
vluchtroute en breed genoeg om bewoners naar beneden te brengen.
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de evacuatiematten die onder
de matrassen in de bedden liggen.
• Ken uw afdeling. Kijk regelmatig waar u bijvoorbeeld de vluchtroutes
en rode handmelders kunt vinden en welke andere maatregelen er op
uw afdeling getroffen zijn zodat u weet wat u zelf kunt doen.

