Aan : bestuur Isala
Betreft: uw verzoek om advies betreffende brandblussers / brandveiligheid
1 Brandpreventie
de veiligheidscommissie is van mening dat er in ons gebouw vrijwel overal geen
sprake is van bijzondere brandrisico's. Mogelijk is het risico iets verhoogd in de
werkplaats, tijdens en na werkzaamheden waarbij veel stof vrijkomt, oplosmiddelen
vrijkomen of restanten van twee component harsen/lakken of olie/vetten
onbeheerd achterblijven. dat gaan we nog apart bekijken.
2.brandbestrijding
Er zijn vijf brandblussers beschikbaar, dat is gezien de afmetingen en het lage risico
voldoende. Een branddeken in of nabij de werkplaats is gewenst gezien de aard van
de risico's aldaar. Bij diverse steekproeven is gebleken dat vrijwel niemand weet
waar de brandblussers hangen. We stellen dus een "awareness"campagne voor:
•

•

•

•

de plaats van de brandblussers wordt aangegeven op de kaarten met de
vluchtroutes.
de vluchtroutes en de plaats van de brandblussers worden onderdeel van de
veiligheidsvoorlichting aan nieuwkomers.
Bij alle vergaderingen begint de voorzitter met het aangeven van de
vluchtroutes en plaats van de dichtstbijzijnde brandblussers.
Middels regelmatig wisselende "Loesje"achtige teksten op plakkaten (A4) op
alle glazen deuren gaan we alle leden laten nadenken over de vraag waar de
brandblussers hangen. Voorbeeld van zo'n plakkaat: "Pardon! weet jij
misschien waar de brandblussers hangen?" of "Als de brand nabij is, is de
blusser niet te vinden"

3. Vroegtijdige signalering
Ten aanzien van vroegtijdige signalering zien wij weinig mogelijkheden. Een
brandalarm middels rook- of hittedetectie zou doorgekoppeld moeten worden naar
iemand die permanent bereikbaar is en snel genoeg naar het botenhuis kan gaan
om vast te stellen of het al dan niet vals alarm is. Voorheen was de buurman
beschikbaar om een oogje in het zeil te houden, we kunnen de nieuwe buurvrouw,
Adria, vragen om dezelfde rol te vervullen maar permanente bereikbaarheid is
daarmee niet zeker.
4. Brandverzekering:
Het is te overwegen om na te gaan of de verzekeraar te tevreden is met de genomen
maatregelen. Wie heeft er inzage in de polisvoorwaarden?
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