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Protocol Brand Kinderdagverblijf de Lolifantjes

Wat te doen bij brand?
Algemeen Alarmnummer : 112
Huisarts : 036-5454200 optie 2 huisartsen
Bij spoed huisarts : 036-5454200 optie 1 spoed
Noodtelefoonnummer : 06-51430203 Sidika / 06-81765993 Kemal
Ziekenhuis : 036-8688888

Stappenplan:
1. Degene die de brand signaleert waarschuwt de overige collega’s, en geeft ook de
plaats van de brand aan bij alle aanwezigen in het pand.
2. Leidster 1 (BHVer) neemt de leiding en vertelt wie wat moet doen.
3. Leidster 2 belt 112 en vermeld duidelijk:
•	
  U spreekt met Kinderdagverblijf de Lolifantjes, Poeziestraat 1 te Almere.
•	
  Het betreft een brand.
•	
  Mijn naam is ………………………
•	
  Er zijn op dit moment ….. (aantal) kinderen aanwezig.
•	
  Er zijn ….. (aantal) gewonden / kinderen die niet zelfstandig kunnen lopen.
4. Leidster 2 neemt mee naar verzamelpunt (buiten, binnen de poort):
•	
  telefoon
•	
  presentielijst
•	
  agenda
•	
  kindgegevens
•	
  sleutel

nood-/opvangadres
Leidster 2 gaat met deze gegevens naar buiten en sluit hek en poort.
Leidster 2 blijft bij de poort staan en vinkt iedereen af die naar buiten komt.

5. Alle leidsters nemen de kinderen van de groep mee naar buiten.
(indien mogelijk) ramen en deuren en doe de elektrische apparaten uit.
•	
  Afhankelijk van de bezetting blijven één, twee, of drie leidsters buiten bij de
kinderen. Dit is ter beoordeling van de leidinggevende, leidster 1 (BHV-er).
•	
  Sluit

6. Leidster 1 controleert overal of iedereen het pand heeft verlaten.
Let op: Kinderen verstoppen zich!!!
Controleer ook de wc, onder de boxen, in het honk.
7. Leidster 1 geeft het sein tot vertrek naar het nood-/opvangadres.
Dit adres bevindt aan de Prozastraat 121 de BSO. Tel. 036-5245593
8. Leidster 1 vangt de brandweer op.
9. Leidster 1 neemt vanuit het noodadres contact op met de ouders/verzorgers van
de kinderen om hen te verzoeken hun kind op te halen.	
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