24-8-2018

INSCTRUCTIES CALAMITEIT: KOSTER van DIENST

✋
🏃

Blijf kalm! Doe het gele hesje aan. Breng de gemeente kort en duidelijk op de hoogte (voor in de kerk met
microfoon). Meld kort wat er aan de hand is en geeft instructie tot ontruimen;
- Rustig en alle eigendommen laten liggen
- Ouderen, mensen die slecht ter been, etc. helpen
- BHV’ers, EHBO’ers en Kerkrentmeesters melden bij koster
De verzamelplaats is het Lubroveldje; deur uit rechts, tweemaal oversteken. BHV’ers / EHBO’ers zo nodig
inzetten waar nodig.
Laat hulpdiensten alarmeren (kerkrentmeester). Geef aard en locatie incident, aantal betrokken personen,
eventuele gewonden. Locatie aansluiting gas, elektriciteit, water.

🔑

Is het hele gebouw gecontroleerd. Ga dit na bij Diakenen en Ouderlingen.

👍

Verlaat het gebouw en ga naar de verzamelplaats.

INSCTRUCTIES CALAMITEIT: OUDERLING van DIENST

✋
🏃

Blijf kalm!

Trek een geel hesje aan (kasje koster). Verlaat de kerk bij een ontruiming en zorg voor de organisatie en
opvang op de verzamelplaats (het Lubroveldje)
Inventariseer eventuele vermisten en/ of gewonden en geef dit door aan de (hulp)koster, wanneer deze op de
verzamelplaats komt.
Neem de taken van de voorzitter waar indien deze niet aanwezig is. Deze zijn:
- Indien nodig het woord voeren naar derde partijen.
- Het (laten) informeren van de buurt indien nodig.

👍

Koppel terug aan de(hulp)koster wat de status is van de ontruiming.

24-8-2018

INSCTRUCTIES CALAMITEIT: OUDERLING

✋
🏃

Blijf kalm! Meld je bij de KOSTER van DIENST en wacht op instructie.

Bij een ontruiming stel je zeker dat evacuatie via de vier uitgangen aan de voorkant (zijde Kard. De Jongweg)
mogelijk is, deze zet je open en vast;
Waar nodig assisteer je mensen of wijs je mensen hiervoor aan. Indien er slachtoffers moeten achterblijven in
de kerkzaal stel je zeker dat dit doorgegeven wordt aan de koster en/ of hulpdiensten.

👍

Je stelt zeker dat de kerkzaal ontruimd is en dit is doorgegeven aan de KOSTER van DIENST. Daarna verlaat je de
kerk en ga je naar de verzamelplaats.

INSCTRUCTIES CALAMITEIT: DIAKEN

✋
🏃
👶

Blijf kalm! Meld je bij de koster. Wacht op instructie van de DIAKEN van DIENST deze verdeelt de taken.

Stel zeker dat de deur bij de Toreningang en de ingang bij de Blauwe Zaal open gemaakt worden en de
vluchtroutes via de zijkant veilig zijn om te gebruiken. Indien evacuatie via deze deuren niet mogelijk is de
mensen richting de Kerkzaal wijzen.
Stel bij een ontruiming zeker dat de kindernevendienst en crèche ontruimd worden en verleen hierbij de
nodige assistentie.
Stel zeker dat niemand zich in één van de toiletruimtes ophoudt.

👍

Koppel terug aan de KOSTER van DIENST wat de status is van de ontruiming en ga je naar de verzamelplaats.

