Kinderopvang de Leilinde
Door het nemen van de volgende maatregelen kan de kans dat er brand uitbreekt, worden geminimaliseerd.
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Uw (gast)kinderen mogen niet alleen thuis blijven;
Laat geen aanstekers of lucifers slingeren, berg ze veilig op zodat kinderen er niet bij kunnen;
Breng een bescherming aan voor de gaspitten, bijvoorbeeld een fornuishekje;
Maak er een gewoonte van de stelen van pannen weg te draaien, zodat ze niet buiten het fornuis steken;
Open vuur, slecht geïsoleerde of gemakkelijk te openen ovens zijn gevaarlijk: gebruik deze niet als er kinderen in de
buurt kunnen komen of scherm het zeer veilig af;
Vernieuw elektrische snoeren zodra dit noodzakelijk is (bij bijvoorbeeld een breuk);
Breng beveiliging aan op die stopcontacten waar kinderen bij kunnen;
Plaats rookmelders en denk hierbij aan de volgende punten:
-Kies voor een optische melder, bij voorkeur aangesloten op het lichtnet en voorzien van het keurmerk
Goedgekeurd Keurmerkinstituut. Een optische melder wordt aanbevolen omdat deze de meest voorkomende
brand, de smeulbrand, het snelst detecteert.
- Plaats rookmelders in de gang of ruimte tussen keuken en woonkamer. Bovendien altijd één op aparte
slaapverdiepingen en op zolder. Altijd aan het plafond en meer dan 50cm van de zijmuur en hoeken van een
vertrek.
Het is verstandig om kinderen te waarschuwen voor de gevaren van vuur en ze uit te leggen hoe er veilig mee om
te gaan.
Zorg voor een blusdeken. Met een kleine blusdeken kunt u een beginnende brand zelf blussen.
Helaas heb je het voorkomen van brand niet helemaal zelf in de hand. Ook bij je buren kan brand ontstaan. Om te
weten wat je moet doen zodra er brand uitbreekt, is het noodzakelijk je woonsituatie goed te bekijken: welke
vluchtwegen zijn er mogelijk?

Wat te doen bij brand:
-

Raak niet in paniek

-

Bel, of laat bellen, het alarmnummer 112

-

Zorg dat de kinderen het huis verlaten via één van de vluchtwegen

-

Informeer de ouders en gastouderbureau Kinderopvang de Leilinde
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