Continu

3 maandelijks

Half jaarlijks

Jaarlijks

2-jaarlijks

3-5 jaar

6-7 jaar

10 jaar

20-25jaar

Indien nodig

Onderhoudsfiche
MOLENS

GEHELE MOLENGEBOUW

0.7

NOODPLAN

Een ongeval kan van allerhande aard zijn, maar vraagt altijd om een snelle
opvolging.
Mogelijke ongevallen zijn:
 medisch: zoals een ongeval of een hartprobleem bij bezoeker of
molenaar
 technisch: het doordraaien van het gevlucht bij een storm of
elektriciteitspanne
 brandgevaar
 diefstal
 ….

WAT DOEN?

Brandblusser

Breng alle risico’s in kaart die mogelijk zijn in de molen, denk ook aan de
ongewone situaties.
Neem de nodige bouwkundige maatregelen om ongevallen te vermijden zoals
 voldoende verlichting te voorzien om val- en stootgevaar te vermijden
 de site steeds opgeruimd achterlaten.: zorg dat touwen die vastgemaakt
moeten worden (zeilen), degelijk verankerd zijn, andere touwen op een
ordelijke manier opgeborgen (vangtouw)
 maak procedures op bij het afsluiten van de molen en het afsluiten van
de site, zodat elke gebruiker weet wat hij kan aantreffen
 het nemen van voorzorgsmaatregelen naar brandveiligheid, zorg voor
een gekeurde brandblusser op elk niveau
Een draaiboek opstellen voor verschillende mogelijke situaties zorgt voor rust
tijdens plotselinge gebeurtenissen (zie fiche in bijlage).
Neem in deze draaiboeken op wie er gecontacteerd moet worden, neem de
telefoonnummers op van brandweer, ambulance en politie, maar ook eigenaars en
molenaars. Ga er niet vanuit dat iedereen alle nummers in zijn bezit heeft.

Niet veilig trapgat

Voorzie de site van een informatiebord met de gegevens van de beheerder van de
site., zodat passanten zaken kunnen melden.
De draaiboeken zijn eenmalig op te stellen, maar jaarlijkse controle van de
telefoonnummers is nodig.

WIE?





molenaar
eigenaar
beheerder
specialist zoals brandweer, politie, …

WAT VERMIJDEN? WAAROP LETTEN?

Afsluiting belt

 wacht niet tot er iets gebeurt om dan op te treden
 onverschilligheid

Let op!
 kijk jaarlijks de gegevens na en voer eventueel een enkele
oefening uit.
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Vermijd!

NEEM GEEN RISICO’S
EIGEN VEILIGHEID PRIMEERT
Adres:

Alarm / brand / ehbo

Bel hulpdiensten

Wie

Naam

Wat

Brand
Ongeval
Andere

Waar

Adres
Zolder
Toegankelijkheid

Alarmeer mens op de site

Roep om hulp

Blus zo snel mogelijk
Onderneem 1 bluspoging

Sluit deuren en vensters
bij vertrek indien mogelijk
Sluit geen mensen in

Pas ehbo toe

Verzamel op

Aanwezigheid van brandbare producten, ….

Ontbrekende mensen op verzamelplaats

Omschrijf situatie aan hulpdiensten
Plaats en info

