WAT TE DOEN BIJ BRAND OF GASREUK
Onderstaande richtlijnen kunnen uw leven en dat van anderen redden.
Lees ze daarom aandachtig! Bewaar ze op een plaats waar u ze gemakkelijk terugvindt of beter, hand ze duidelijk
leesbaar op!
Basisregel: probeer steeds kalm te blijven en panikeer niet.
Verdachte rook of brand
1. Telefoneer naar de brandweer via het NOODNUMMER 100 of 112 (Europees noodnummer)
2. Verschaf de nodige inlichtingen:
 gemeente
 straatnaam
 huisnummer
 je naam
 aard van de brand
 vermoedelijk aantal bewoners, gewonden, slachtoffers
3. Zet het brandalarm aan (indien aanwezig is) en/of verwittig alle andere aanwezigen in het gebouw.
4. Blus de brand (indien mogelijk) onderneem maar 1 bluspoging en neem geen risico’s.
5. Evacueer onmiddellijk en begeef u naar buiten, doe hierbij alle deuren en ramen achter je dicht, keer NOOIT
1. terug! Gebruik NOOIT de lift in geval van brand.
6. Help gehandicapten, hulpbehoevenden en kinderen.
7. Controleer of alle andere aanwezigen het pand hebben verlaten.
8. Sluit indien mogelijk de hoofdtoevoer van de gasleiding af.
9. Indien er gekwetsten zijn:
 Verleg ze niet, tenzij hun positie hen aan een groter gevaar blootstelt.
 Maak hun luchtwegen vrij (das, hemd, sjerp,…)
 Bedek ze met een deken of kledingstuk.
10. Informeer de toegekomen brandweer:
 Aantal vermiste personen + verdieping
 Aanwezige gevaren (gasteller, gevaarlijke produkten,…)
11. Volg de instructies op van de brandweer en de ordediensten.
12. Blokkeer nooit de zelfsluitende brandwerende deuren op de overlopen.
Belangrijke opmerking
Kunt u door vuur of rook het appartement niet verlaten, loop dan NIET door de verstikkende rookwolk. Probeer, indien
mogelijk, een kamer aan de straatkant te bereiken. Sluit de deur van de kamer en leg een (nat) laken, deken of dweil
tegen de kier onder de deur om de rook tegen te houden. Open dan pas een raam en roep om hulp. De brandweer
beschikt over het nodige materiaal en heeft ervaring met evacuaties uit appartementsgebouwen.
Gasreuk
1. Telefoneer niet vanuit je woning (ook niet met GSM).
2. Bedien geen elektrische schakelaars of elektrische apparaten (ook niet om ze uit te zetten).
3. Maak geen open vlam.
4. Zorg voor maximale verluchting: open alle deuren en vensters.
5. Sluit elk gastoestel af door middel van zijn stopkraan.
6. Om rekening mee te houden: aardgas is lichter dan lucht en stijgt dus snel in de woning; kruip eventueel
tegen de grand aan.
7. Bij sterke gasreuk: verlaat zo snel mogelijk de woning.
8. Gebruik hierbij geen lift.
9. Zet het brandalarm niet aan.
10. Bel nergens aan, bonk eventueel op de deuren.
11. Verwittig de brandweer (noodnummer 100 of 112) en de gasmaatschappij via het nummer 0800 65 0 65

