Wat te doen bij een ramp.
Een handige wijzer.
Als de sirene gaat:
Rampen vallen niet te plannen. Voorbereidingen wel.
Hang deze kaart in uw meterkast, zodat u altijd precies weet wat
u moet doen. Schrijf het adres van de dichtstbijzijnde politie- of
brandweerpost op de achterkant van deze kaart.

Wat te doen bij een grote brand

• Ga naar binnen
• Sluit ramen en deuren
• Stem af op de rampenzender op uw radio of
televisie

• Verlaat het gebouw, neem kinderen en gehandicapten mee.
• Als u niet meer door de rook kunt kijken: blijf laag bij de grond.
• Sluit deuren en ramen achter u.
• Kunt u het gebouw niet meer verlaten? Ga dan voor een raam aan de straatkant staan,
zodat de brandweer u kan zien.
• Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Wat te doen bij langdurige uitval van stroom, gas,
water of telefoon
• Luister naar de rampenzender, op uw draagbare radio.
• Bij uitval van gas of stroom: zorg dat u warm blijft. Trek warme kleding aan.
• Houd uw zaklantaarn en batterijen bij de hand.
• Heeft u hulp nodig vanwege een levensgevaarlijke situatie, maar doet de telefoon
het niet? Ga dan naar de dichtstbijzijnde post van politie of brandweer.
• Vraag of de buren op de hoogte zijn van de situatie en of ze hulp nodig hebben.

Wat te doen bij een overstroming
• Luister naar de rampenzender, op uw draagbare radio.
• Schakel gas en elektriciteit uit.
• Stel een noodpakket samen voor het geval u moet evacueren: zaklamp, kleding, dekens,
medicijnen, belangrijke documenten, batterijen, eten en drinken.
• Vraag of de buren op de hoogte zijn van de situatie en of ze hulp nodig hebben.

Wat te doen bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen
• Hoort u de sirene? Ga naar binnen, sluit deuren en ramen en stem af op de
rampenzender.
• Sluit alle ventilatiesystemen en luchtroosters.
• Doe geiser, cv-ketel en kooktoestel uit, sluit kachels af, doe de hoofdkraan van het gas
dicht en doof open vuur.
• Luister naar de rampenzender op uw draagbare radio.
• Blijf binnen tot nader bericht volgt.

Wat te doen bij een terroristische aanslag
• Doe wat politie, beveiligingspersoneel of hulpverleners zeggen.
• Gebruik de telefoon kort en niet voor onnodige gesprekken.
• Bent u zelf niet ernstig gewond, help anderen dan zoveel mogelijk.
• Geef informatie die kan helpen bij het opsporen van de daders
(signalementen, een beschrijving van een auto) door aan de politie.
• Ga niet kijken op de plek van de aanslag.

