BELANGRIJK BERICHT !!
Evacuatie en hulpverlening tijdens verminderde aanwezigheid in de gebouwen van
Aeropolis, tijdens een crisisperiode.

Beste collega,

Deze Coronaperiode is voor iedereen zwaar en soms moeilijk te begrijpen. Procedures en
routines die tot nu toe “als vanzelf” uitgevoerd werden moeten nu heel anders bekeken
worden.
Zo is dit het geval voor de noodprocedures. Collega’s die naast hun dagtaak ook nog eens
hulpverlener zijn kunnen dit uiteraard niet van thuis uit. Hetzelfde geldt voor leden van het
interventieteam, evacuatieleiders enz.
We bekijken dit best heel anders.
In het licht van de sterk verminderde aanwezigheid in Aeropolis zijn dit belangrijke
aandachtspunten:
1. Iedereen weet dat er bij een continue alarmsignaal er MOET geëvacueerd
worden. Iedereen verlaat bij het klinken van het continue signaal
ogenblikkelijk het gebouw via de aangeduide vluchtwegen en
nooduitgangen. U begeeft zich naar de verzamelplaats, het enige wat u
meeneemt is uw mond-neusmasker, uw badge en eventueel uw mobiel
telefoontoestel. U kijkt rond wie van uw collega’s in uw onmiddellijke
werkomgeving aanwezig zijn. Tijdens de evacuatie en op de verzamelplaats
houdt iedereen zich aan de Coronamaatregelen. U kijkt opnieuw rond om te
zien of u niemand van de aanwezige collega’s mist. Is dit het geval dan
verwittigt u ogenblikkelijk de evacuatieverantwoordelijke in de onmiddellijke
omgeving van de hoofdingang (Die is herkenbaar aan het fluohesje).

2. Indien er in de onmiddellijke omgeving van uw werkplek een collega of
bezoeker met een beperking aanwezig is (fysische, visuele of auditieve
beperking) zal u uiteraard deze collega of bezoeker sowieso begeleiden naar
de verzamelplaats.
3. Het onderbroken signaal geeft aan dat er een noodsituatie kan aanwezig zijn
in het gebouw. Dat is een waarschuwing. Op dat moment wordt er nog niet
geëvacueerd. Vergewis u ervan wie van uw collega’s zich in uw onmiddellijke
werkomgeving bevindt. Kijk ook na waar de nooduitgangen zich bevinden en
of deze vrij zijn.
4. Bij een niet levensbedreigend letsel of een flauwte dient u nog steeds om een
hulpverlener te vragen. Als dit te lang duurt of er is twijfel of er wel een
hulpverlener aanwezig is dan vraagt u om een dokter via het nummer 25.

5. Indien er dringend een dokter aanwezig dient te zijn belt u nog steeds het
nummer 25 via uw eigen vaste telefoon (ACV – ter hoogte van de
kopieertoestellen). U vermeldt Blok, Verdieping, Naam en Symptomen van
de in nood verkerende persoon. Als u meerdere collega’s heeft op uw
werkvloer stuurt u minstens één iemand naar het onthaal. Deze persoon
maakt zich aan het onthaal kenbaar als eventuele gids voor de
dokter/hulpdiensten. Bij aankomst van de dokter/hulpdiensten gaat deze
persoon ook effectief mee tot op de plaats van het onheil.

Waarom ALTIJD het nummer 25 bellen?
Hoewel het nogal omslachtig en misschien onnodig lijkt is het nummer 25 bellen de start van
een hele belangrijke procedure.
•
•
•

•

Via de vragenlijst (blok, verdiep, naam enz.) worden belangrijke zaken geregistreerd
en de beller wordt op gerust gesteld.
Tegelijk met de hulpdiensten worden ook de interne diensten voor hulpverlening,
interventie en gebouwbeheer op de hoogte gebracht.
Een externe dokter, brandweer enz. kent de weg niet in het gebouw, deze mensen
moeten begeleid worden. Gezien de verminderde aanwezigheid, vragen we specifiek
dat er ook iemand van de werkvloer zich tot aan het onthaal begeeft om te helpen
gidsen.
Naargelang de situatie dient het gebouwbeheer bijvoorbeeld de ventilatie uit te
schakelen of de gastoevoer af te sluiten enz.

Extra:
•
•

Verder herinneren we ook graag iedereen eraan dat er zich aan het onthaal, in de
centrale hal, ook een AED toestel bevindt.
De sleutel van het verzorgingslokaal wordt gevraagd aan het onthaal of bij de collega
Securitas.

HVDA zal ervoor zorgen dat er minstens één hulpverlener van HVDA permanent aanwezig
is van 06h30 tot 13h30. Hetzelfde geldt voor de interventieploeg, waarvan altijd twee leden
zullen aanwezig zijn van 08h00 tot 15h30.
Voor de duur van deze crisisperiode is het ook aangewezen dat de organisaties zo veel
mogelijk proberen, door samenspraak van hun personeelsdienst en Preventieadviseur, om
gebrevetteerde hulpverleners en interventieploegleden aanwezig te hebben in het gebouw.
Uiteraard op voorwaarde dat dit organisatorisch mogelijk is en dat de hulpverlener,
interventieploeglid, zich daarin kan schikken.
Wij vragen dat de hulpverleners van de organisaties bij aankomst in het gebouw zouden
aangeven dat zij beschikbaar zijn. Deze informatie kan ons onthaalpersoneel helpen om
sneller te beslissen of externe hulp ingeroepen moet worden of niet.
•

In bijlage kan je informatie voor de hulpverlener vinden in geval er een risico op
besmetting bestaat.

Samengevat:
Bij evacuatie (continue geluidsignaal) verlaat iedereen het gebouw.
U begeleidt sowieso collega of bezoeker met een beperking!
Bij het onderbroken waarschuwingssignaal, blijft u waar u bent, maar schat u uw omgeving
extra in, ter voorbereiding van een eventuele evacuatie!
Bij het melden van een noodsituatie gebruik je ALTIJD het nummer 25
Een collega zal zich STEEDS naar het onthaal begeven als gids.
Een AED-toestel kan je vinden aan het onthaal
De sleutel van het verzorgingslokaal B2E0 kan je vragen aan het onthaal/Securitas
Tijdens deze crisissituatie is er steeds een hulpverlener van HVDA aanwezig is, zeker tot
13h30.
Als u hulpverlener bent, meldt u, bij aankomst, dan aan bij het onthaal.

