Brandveiligheids-tips
HANG DEZE LIJST IN UW METERKAST!
Brandmelders
- Plaats op elke verdieping één brandmelder
- Hang de brandmelder aan het plafond in overloop, hal, gang of trapgat
- Maak de brandmelder regelmatig schoon test deze
- Vervang de batterij(en) van de brandmelder op tijd
- Laat op een rieten dak een branddetectiesysteem aanleggen
Brandblussers
- Hang de brandblusser(s) op een gemakkelijk bereikbare plaats
- Leer de instructies van de brandblusser uit het hoofd
Vluchtroutes
- Maak twee vluchtroutes; van boven naar beneden omdat rook opstijgt
- Teken de vluchtroutes op plattegrond tekenen
- Houd vluchtwegen vrij
- Oefen de vluchtroutes
- Geef de huissleutel een vaste plek
- Maak afspraken met kinderen en andere huisgenoten
- Maak afspraken over wie de kinderen in veiligheid brengt
- Maak afspraken over wie de huisdieren in veiligheid brengt
Elektrische apparaten
- Maak na elke droogbeurt het filter van de wasdroger stofvrij
- Laat elektrische apparaten niet op stand-by staan
- Houd halogeenlampen uit de buurt van brandbaar materiaal zoals gordijnen
- Vervang elke drie maanden het vetfilter van afzuigkap
- Rol een kabelhaspel helemaal uit
- Plaats alleen voedsel of drank in de magnetron/oven
- Test een elektrische deken voor het eerste gebruik
- Maak een broodrooster, stofzuiger, haarföhn, frituurpan, etc. regelmatig schoon
Gas en elektrische installaties
- Ventileer het huis goed
- Houd het filter van het ventilatiesysteem stofvrij
- Houd ventilatiegaten vrij
- Laat gas- en elektrische installaties door een installateur plaatsen
- Laat gas- en elektrische installaties eens per jaar schoonmaken en controleren door een
installateur
- Controleer de leidingen bij het vervangen van een toestel
- Wees alert op signalen van koolmonoxidevergiftiging: hoofdpijn, misselijk, slaperigheid
- Als u gas ruikt: sluit de hoofdkraan, open deuren en ramen, en bel het energiebedrijf
Brand blussen
- Sluit een lange tuinslang aan op de waterleiding
- Pak een branddeken bij de hoeken vast en bedek de handen mee. Dan op brandhaard
leggen of om slachtoffer wikkelen
- Gebruik een branddeken bij vlam in pan, friteuse, oven of bij brand met kaarsen
- Houd lucifers, aanstekers en kaarsen buiten bereik van kinderen
- Leer kinderen uit de buurt van vuur te blijven

