Instructie bij calamiteit The City Building
Doel
Dit plan heeft tot doel de eigenaren en gebruikers van City Building een overzicht te geven in de
huidige veiligheidsmaatregelen ten aanzien van brand en daarnaast informatie te verschaffen wat te
doen bij een calamiteit.

Huidige veiligheidsmaatregelen
Alle appartementen in het gebouw zijn voorzien van een rookmelder. Rookmelders in de woning
daarentegen zijn puur bedoeld voor het detecteren van rook en waarschuwen van de bewoner zelf.
Elk appartement is gebouwd om 30 tot 60 minuten brandwerend te zijn indien alle deuren en ramen
gesloten zijn.
Algemene ruimten in de woontoren zijn voorzien van brandvertragende isolatie.
Het trappenhuis is bedoeld als vluchtroute en is voorzien van waterleiding voor de brandweer, speciale
brandvertragende deuren en noodverlichting. Vluchtroute B (zie ommezijde) is alleen beschikbaar
voor verdieping 11 en lager.

Instructie: wat te doen bij een calamiteit?
Indien er een brand is dient u het gebouw, indien mogelijk, direct te verlaten. Neem geen risico, als
evacuatie daadwerkelijk nodig is zal de Brandweer dit melden.
Indien u niet direct bij de brandhaard zit kunt u binnen blijven als uw vluchtweg
geblokkeerd is of als er te veel rook is.
In alle gevallen: sluit deuren en ramen om de brand en rookschade te beperken, ook als u
de plaats van de brandhaard verlaat!
Als u binnen blijft, sluit u alle luchtroosters en kunt u natte handdoeken bij de deuren
gebruiken om het binnendringen van rook tegen te gaan.
Bij brand mogen de liften vanuit veiligheidsaspecten niet gebruikt worden. Dit betekent dat u via de
twee trappenhuizen naar beneden moet gaan om het gebouw te verlaten.
Om de ontruiming van het gebouw op een ordelijke manier te laten verlopen, zonder brandweer dan
wel andere hulpdiensten te hinderen, moet u zich verzamelen op het marktplein (Binnenrotte). Zo
blijft de ingang van het gebouw en de Librijesteeg vrij voor hulpdiensten. Meld u zich ter plaatse bij de
Politie of Officier van Dienst van de Brandweer, mogelijk hebben hulpdiensten later nog toegang tot
uw appartement nodig.

Communicatie
-

Wij streven er naar om periodiek een ontruimingsoefening te houden. U zult hiervan op de
hoogte worden gehouden.

-

Alarmnummers: bij welke (persoonlijke) calamiteit dan ook, bel altijd 112.

ONTRUIMINGSINSTRUCTIE
WAT TE DOEN BIJ BRAND:

-

BLIJF KALM

-

ALARMEER DE BRANDWEER *

-

NEEM GEEN GROTE RISICO´S, TRACHT TE BLUSSEN

-

GA VIA DE KORTSTE WEG NAAR BUITEN (route A of B)

-

ZORG DAT NIEMAND ACHTERBLIJFT

-

SLUIT DEUREN ACHTER U

-

GA NAAR DE VERZAMELPLAATS (MARKTPLEIN)

-

GEBRUIK GEEN LIFT

-

WACHT OP KOMST VAN DE BRANDWEER

-

MELD BIJZONDERHEDEN AAN BRANDWEER
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