Grondplan campus Blankenberge

Brandpreventie
voor studenten

Contact
Heeft u nog vragen, aarzel niet om contact op te
nemen met dhr. Erik Dobbelaere,
verpleegkundig directie-adviseur nieuwbouw,
op T +32 (0)50 63 35 05.

A50002492/V1403

azzeno.be

campus Knokke-Heist
Graaf Jansdijk 162
8300 Knokke-Heist
T +32 (0)50 63 31 11
F +32 (0)50 63 35 19
www.azzeno.be

campus Blankenberge
Dr. F. Verhaeghestraat 1
8370 Blankenberge
T +32 (0)50 43 41 11
F +32 (0)50 43 45 19
www.azzeno.be
azzeno.be

Brandpreventie
voor studenten
Het rampenplan van AZ Zeno bestaat uit een extern
en een intern rampenplan.
Voor het extern rampenplan volgt u de instructies van
de hoofdverpleegkundige op.
Voor het intern rampenplan zijn in het ziekenhuis
grondplannen opgehangen. Deze plannen vindt u
ook in deze brochure. De instructies bij brand of bij
een ramp staan nog eens duidelijk vermeld.

Voorbereiding
Bekijk dit schema wanneer u op uw stageplaats komt.
Zie na in welk blok u zich bevindt en aan welke zone’s
dit blok grenst. De zone’s zijn voor de brandweer een
aanduiding langs waar zij de brandbestrijding kunnen
aanpakken.

Brand of ramp, wat nu?
VERWITTIG ONMIDDELLIJK DE TELEFOONCENTRALE, VIA GELIJK WELK TELEFOONTOESTEL
• Vanuit Knokke: bel 8555
• Vanuit Blankenberge: bel 9333
Vermeld duidelijk volgende gegevens
• Ramp of brand;
• Blok (A, B, C, D, E, F, G, H);
• Verdieping (-1, 0, 1, 2, 3, 4);
• Zone (1, 2, 3, 4);
• Dienst;
• Aard van de ramp of brand;
• Vermoedelijke slachtoffers.

Verdere richtlijnen

• Sluit indien mogelijk de zuurstofkranen in het
lokaal;
• Verwijder indien mogelijk alle gekwetste en niet
gekwetste personen uit het lokaal;
• Sluit deuren en ramen in het lokaal;
• Indien er moet geëvacueerd worden dan
wordt eerst horizontaal geëvacueerd naar de
dichtstbijzijnde veilige zone,
• Verdere evacuatie gebeurt in opdracht van de
verpleegkundige coördinator ter plaatse.

Maak voor uzelf eens de oefening
hoe u een brand zou melden op uw
stageplaats.

Grondplan campus Knokke-Heist

