Noodsituatie
Gelieve deze informatie goed door te nemen, het kan belangrijk zijn!
1/ Veiligheidsvoorschriften
A. Hoe branden voorkomen?
- Rook enkel buiten en werp uw sigarettenpeuken in de
desbetreffende asbakken.
- Raak nooit elektrische installaties aan om deze te wijzigen of aan te
passen.
- Gebruik geen voorwerpen of producten die brandgevaarlijk zijn.
- Bereid nooit gerechten op eigen toestellen (waterwarmers en
dergelijke...) zonder hierover te overleggen met de
centrumverantwoordelijke.
- Ken de ontruimingsmogelijkheden in de nabijheid van uw kamer. Er
bevinden zich twee brandtrappen op elke verdieping en dit in de
zijvleugels van het gebouw.
B. Wat te doen in geval van brand?
- Wanneer het alarmsignaal aanslaat, dient u uw kamer/lokaal direct
te verlaten en uw persoonlijke bezittingen achter te laten.
- Sluit deuren en vensters en verlaat het gebouw volgens de
aanduiding van de (nood)uitgangen > via de brandtrappen!
- Neem NIET de lift in geval van brand.
- Bij waarneming van een verdachte brandgeur of rookontwikkeling,
dient u onmiddellijk het gebouw te verlaten en de
centrumverantwoordelijke te waarschuwen.

- Het personeel is geoefend in brandbestrijding, in de ontruiming van
de gebouwen en waarborgt uw veiligheid in afwachting van de
aankomst van de hulpdiensten.
- Begeef u zo snel mogelijk naar de centrale verzamelplaats op de
parking vooraan het gebouw.
2/ Brand
Bij brand of begin van brand volgt u de nooduitgangen, die op iedere
verdieping duidelijk zijn aangeduid, u verlaat het gebouw via de
brandtrappen of via de trappen. U verwittigt zo snel mogelijk de
centrumverantwoordelijke en de hulpdiensten (112).
3/ Brandblussers
Op iedere verdieping vindt u op regelmatige afstanden
brandblusapparaten.
Belangrijk!!
Gebruik in geen geval de lift, maar de aangegeven nooduitgangen.

Na te leven regels voor de ontruiming van het gebouw:
- Gebruik nooit de lift
- Volg de nooduitgangen
- Keer nooit terug naar het getroffen gedeelte
- Blijf kalm en veroorzaak geen paniek
- Verzamel op centrale verzamelplaats, op de parking
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4/ Belangrijke noodnummers
112: Algemeen Europees noodnummer
101: Politie
100: Ambulance / Brand
1733: Dokter van Wacht
070 245 245: Antigif centrum
02 268 62 00: Brandwondencentrum
0903 99 000: Apotheek van Wacht
070 344 344: Card Stop
5/ Dokters in de omgeving
Dokter Janssens
Rue du ruisseau
8
5550 Vresse- surSemois

Docteur CANT
Place Mongin 6
5550 ALLE

Docteur LEBAS
Place Mongin 6
5550 ALLE

0477/50.04.55

061/50.22.49

061 41 61 95

Docteur
UVERGOELS
Rue SainteAgathe 71
5550 LAFORÊT
061/50.09.16

6/ Noodgevallen ’s nachts
In geval van dringende noodzaak kunt u steeds terecht bij de
verantwoordelijke van het centrum op het telefoonnummer:

Tel.: 0032/(0)468 11 20 89
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