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Veiligheids instructies voor medewerkers  

In het museum dienen  altijd minstens 2 medewerkers  aanwezig te zijn:  
De suppoost is de eerstverantwoordelijke  voor het handhaven van de veiligheid 
in het museum en de bestrijding van calamiteiten. Aanwijzingen van de 

suppoost moeten worden opgevolgd 
 

1. Persoonlijk letsel 

a. KLEINE VERWONDINGEN : Deze kunnen met behulp van de EHBO 

kisten verzorgd worden. Eventueel: spoednummer Huisartsenpost 

Klundert 0168 40 1222 

b. ONWELWORDEN  en GROTERE VERWONDINGEN:   BEL: 112  en zorg 

dat er iemand bij de gewonde persoon blijft en hem verzorgt.  

 

2. Alarminstallatie gaat af :  BRAND 

2.1 CHECK brandhaard,  stel PERSONEN VEILIG (ONTRUIM) en  probeer 

als dat veilig kan zelf te BLUSSEN. 

De suppoost zet het alarm af (met de rode sleutel in de sleutelkast) en 

checkt welk alarm is afgegaan (te zien op de Brandalarm Bewaking Unit)  

en controleert tezamen met de horecamedewerker ter plekke de situatie. 

Indien  het geen vals alarm is, beoordeelt de suppoost de situatie. 

Indien dat veilig kan, bestrijdt de suppoost  zo mogelijk met hulp van 

anderen,  de brand met de aanwezige blusmaterialen. De 

horecamedewerker start de ontruiming door het alarm weer te 

starten. Op dit tweede en langdurige alarmsignaal volgt algehele 

ontruiming. 

 

2.2   ONTRUIMING MUSEUM  

Museum 
Eventueel  aanwezige rondleiders  zorgen bij het tweede langdurige 
alarmsignaal ervoor dat hun groep het museum ordelijk en rustig verlaat. Ze 

controleren of iedereen het museum verlaten heeft en sluiten de nooddeuren.  
Ontvangstruimte + toiletten 

De horecamedewerker draagt zorg voor ontruiming van de ontvangstruimte.  
Hierbij worden tevens de toiletten gecontroleerd.  
De bezoekers mogen niet eerst hun  persoonlijke bezittingen ophalen.  

Zolder ruimten   
Op zolder zullen medewerkers op het tweede  langdurige alarmsignaal zelf 

het museum zo snel mogelijk moeten verlaten. Gebruik hiervoor altijd de 
noodtrap! 
 

2.3 BEL BRANDWEER (112) ALS  DE BRAND NIET  BEHEERSBAAR 

BLIJKT 

a. De horeca medewerker BELT  de brandweer (tel.112) als de  suppoost  

aangeeft dat de brand niet eenvoudig zelf te blussen is. 



b. Check voor zover mogelijk dat  alle ruimten leeg zijn en SLUIT  ALLE  

DEUREN voor zover mogelijk. Check van buiten of alle nooddeuren ook 

dicht zijn. 

c. Verlaat zelf het pand en wacht de komst van de brandweer af. Neem zo 

mogelijk de persoonlijke bezittingen van de gasten mee naar buiten.    

d. Laat  zo mogelijk alle auto’s op ruime afstand van het museum 

parkeren, maar houd ruimte vrij voor de brandweer.  

e. Laat medewerkers en gasten verzamelen achter de loods op het 

parkeer terrein. 

 

Controleer hier of er nog personen vermist zijn. Indien niet zeker is dat alle 
personen het pand hebben verlaten meld dit dan aan de brandweer. Noteer zo 

mogelijk van alle personen naam en adres voordat deze het verzamelterrein 
verlaten 

 


