Alarm Kaart Werklokaties

PROCEDURE BIJ ERNSTIG ONGEVAL
(melden bij de VGWM-coördinator)

Dwergvinvisstraat 32 1035 HP Amsterdam
Tel: 020 447 03 07
Fax:020 447 03 08
Ds00029

ALARM

1-1-2

versie1

datum: 31-03-2011

politie/brandweer/ambulance

Adres werk: ……………………………………………………………………………
Telefoonnummer werk: ……………………………………………………………..
(Hoofd)VGWM-coördinator werk:
D. Kost: 06 – 53 74 02 77

BHV (EHBO en BRAND)
EHBO-ers:
….……………………………...…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
BHV-ers:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ARBEIDSINSPECTIE
ABOMA+KEBOMA

TEL: 0800-2700000

FAX: 070 - 336161

TEL: 0318-631481

FAX: 0318-632013

ENIGE HANDIGE TELEFOONNUMMERS:
Plaatselijke arts: <
> (huisartsen spoedlijn)
Plaatselijke politie: 0900 - 8844
Plaatselijke brandweer: 0900 – 8844
Hoger Veiligheidskundige Ewout Pijpker: 06 – 536 77 297

1. Zorg voor eerste hulp en voorkom erger (onder andere
aanrijdgevaar, bezwijken constructies,
vallende/omvallende delen etc.).
2. Bel 1-1-2, geef door wie er moet komen (politie,
brandweer of ambulance). Stuur bij een moeilijk te
vinden locatie hulppersonen naar buiten om de
hulpdiensten naar de ongevalsplek te leiden.
3. Meldt het ongeval aan de VGWM-coördinator van
Aannemersbedrijf Voorbeeld B.V.en zorg dat de
eerstverantwoordelijke van het bedrijf tijdens het
onderzoek beschikbaar is.
4. Breng de betreffende werklocatie in veilige staat, zodat
er niet nog meer slachtoffers ontstaan. Breng echter
geen wijzigingen aan in de situatie waardoor het ongeval
is ontstaan.
5. Vul (eventueel samen de direct leidinggevende) het
bedrijfsongevalformulier zo volledig mogelijk in en stuur
het naar de VGWM-coördinator (binnen 24 uur).
6. De VGWM-coördinator licht de naaste verwanten van de
getroffenen in en zorgt zo nodig voor begeleiding naar
het ziekenhuis (bijv. via kantoor).
7. De VGWM-coördinator meldt het ongeval aan de externe
VGWM-deskundige (indien overeengekomen) om
eventueel een onderzoek naar de oorzaak in te stellen.
8. De VGWM-coördinator meldt het ongeval aan de
Arbeidsinspectie (zie links op de kaart) en laat de
ongevalssituatie in tact. Haal dus niets weg en verander
niets, tenzij dit nodig is om erger te voorkomen. Maak zo
nodig foto’s van de situatie.
9. De VGWM-coördinator vult het meldingsformulier in op
de site van de arbeidsinspectie (zie
www.arbeidsinspectie.nl).
10. De werkgever houdt contact met het ziekenhuis over de
stand van zaken en begeleid naaste verwanten (tenzij is
afgesproken dat anderen dit doen).

