Richtlijnen bij “Op POST” staan.
Onderstaand enkele richtlijnen voor het “op post” staan bij evenementen:
Doen:
>
24/7 EHBO. Vanaf het moment van diplomering ben je wettelijk verplicht om te handelen.
Dit betekent niet alleen als je “op post” staat, maar ook onderweg of thuis.
>
Herkenbaar zijn = hesje dragen of pak, pas je kleding aan bij weersom- standigheden.
>
Gedraag je netjes en zorg voor een net uiterlijk.
>
Denk er ook aan om oordoppen te dragen bij een muziekevenement.
>
Collega’s met respect behandelen.
>
Wissel telefoonnummers uit zodat je elkaar kunt bellen op een evenement
>
Verken vooraf de locatie; waar zijn de (nood) uitgangen, waar staan eventueel de
beveiligingsmensen etc.
>
Weet wie je aanspreekpunt is, deze regelt zaken zoals het eten en drin- ken, maar ook het
overleg met security of organisatie. Eventuele porto- foon van de security of organisatie is
ook bij het aanspreekpunt of op de post hoor baar. Als er een van de bestuursleden op een
evenement aanwezig is, is die persoon aanspreekpunt.
>
Rondjes lopen op een evenement is verplicht. Overleg met elkaar wie er gaat lopen, zodat
de post bemand blijft. Tevens moet er rekening mee gehouden worden dat :
1e jaars of mensen die allang EHBO hebben maar geen evenementen ervaring hebben
goede begeleiding krijgen van een ervaren EHBO-er ( je weet maar nooit hoe je reageert
als er calamiteiten ontstaan)
>
Post nooit verlaten zonder tas of koffer. Mensen verwachten dat je ze direct kunt helpen.
>
Als er iets gebeurt op een evenement geef dit door aan het bestuur. Dit kan gaan om b.v.
* Een traumatische ervaring met/door slachtoffer.
* Problemen met de organisatie.
* Onderlinge onenigheid in het team.
Niet doen :
>
Collega’s in de steek laten. Blijf bij elkaar op het evenement.
>
Nuttig geen alcohol voor of op het evenement.
>
Geen familie of kennissen in de EHBO post laten zitten of staan Tenzij het
slachtoffers zijn. De ruimte moet beschikbaar zijn voor calamiteiten.
>
Geen garderobe van de post maken.
>
Niet voor de regen schuilen in de EHBO post
>
Geen informatie verstrekken over het slachtoffer aan vreemden.
>
Helemaal geen medicijnen geven, zelfs geen paracetamol !!!

>
>
>

Let ook op niet reanimeerpenning.
Als je een rondje loopt en je komt een bekende tegen, houd dan je praatje kort
Consumptiebonnen niet weggeven. Alleen voor EHBO-team gebruik.
Indien er geen bonnen zijn, maar flessen drinken en broodjes gebracht worden, laat dan wat niet gebruikt
is daar staan.

Installatie en Loodgieterbedrijf

WIETSE SLAGER
VOOR AANLEG VAN:
-HUISHOUDELIJKE APAPARATEN
-ELEKTRA, WATER, GAS
-VERWARMINGEN
-ZINK EN DAKWERK
-RIOOLONTSTOPPINGEN
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