Vluchtplan
Je rookmelder geeft signaal dat het brandt. Op luttele minuten kan
je woning in de vlammen staan.
Snel vluchten is dus de boodschap, je hebt ongeveer 90 seconden
de tijd.
Dat vluchten wordt bemoeilijkt door de rookontwikkeling die
gepaard gaat met brand en waardoor je zo goed als niets ziet.
Daarom is het belangrijk om een vluchtplan te hebben.
Stel een vluchtplan op
Stel een vluchtplan op. Zo weet je perfect hoe je woning te verlaten
bij brand.
Bepaal de snelste en veiligste vluchtroute. Voorzie ook een tweede
vluchtroute voor als de eerste is geblokkeerd.
Kies een vluchtkamer voor als de tweede vluchtroute ook is
afgesloten. Liefst een kamer aan de straatkant of een balkon, zodat
de brandweer erbij kan.
Oefen je vluchtplan regelmatig
Oefen dit plan regelmatig met alle leden van het gezin.
Hou er rekening mee dat je waarschijnlijk doorheen donkere rook je
huis moet verlaten.
De rook zal de evacuatie bemoeilijken. Wanneer je het oefenplan
inoefent, maak er een dan spelletje van, zodat ook je kinderen de
weg leren te vinden.
Hou de vluchtroutes vrij
Hou de vluchtroutes altijd vrij.
Zorg dat gangen nooit gebarricadeerd zijn met bijvoorbeeld fietsen,
dozen, vuilniszakken of lege flessen.
Sluit de deuren bij het vluchten
Sluit tijdens het vluchten alle deuren achter je.
Een deur kan minimaal 20 minuten een brand tegen houden.
Maak afspraken omtrent je vluchtplan
Spreek een verzamelplaats af waar je elkaar na het vluchten
ontmoet. Zo weet je snel of er nog iemand binnen is.
Spreek af wie voor welke baby, kind, oudere of huisdier zorgt.
Bepaal een vaste plek af voor je huissleutels. Hang ze in de buurt
van de deur, zodat je ze ook in het donker kan vinden maar uit het
zicht van eventuele inbrekers.
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