EVALUATIEFORMULIER GEBOUWONTRUIMING
UNIVERSITEIT LEIDEN
Gebouw:
Datum:
Naam:

UITVOERING

Adres:
Tijdstip alarm:
Tijdstip einde:

JA

NEE OPMERKINGEN

SOORT ONTRUIMING
Reëel alarm.
Vals alarm / storing.
Oefenalarm.
Algehele ontruiming op normale werkdag.
Algehele ontruiming met complicatie ( congres,
verbouwing, open huis, feest, etc. )

PLOEGLEIDER BEDRIJFSHULPVERLENERS
Informeerde de ploegleider het bestuur ?
Toonde het bestuur betrokkenheid?
Werd er daadwerkelijk leiding gegeven ?
Werd de bedrijfshulpverlening ingezet ?
Vond er goed overleg plaats met de externe
hulpverleningsdiensten ?

RECEPTIE
Werd het ontruimingsbericht juist afgegeven ?
Werd de ontruimingsinstallatie juist gebruikt ?
Werden de externe hulpverleningsdienst(en) op
de juiste wijze gewaarschuwd ?
Werden volgens plan de juiste personen in de
eigen organisatie gewaarschuwd ?
Werd(en) de externe hulpverleningsdienst(en)
juist ontvangen / geïnformeerd ?

LEIDINGGEVEND PERSONEEL
Werd de ontruiming op de juiste / correcte
wijze begeleid ?
Werd verwezen naar de vluchtwegen ?
Werden de nooduitgangen daadwerkelijk
gebruikt ?
Werden alle ruimten op afwezigheid
gecontroleerd ?

OVERIGE PERSONEELSLEDEN
Werd er medewerking verleend ?
Werd er geweigerd de werkplek te verlaten ?
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BEDRIJFSHULPVERLENING /
ONTRUIMINGSPLOEG
Werd er gefaseerd en systematisch ontruimd ?
Werden minder validen / gewonden op de juiste
wijze geëvacueerd ?
Vond er overleg plaats met de leidinggevende(n) van de externe hulpverleningsdienst(en) ?
Werden de taken van de bedrijfshulpverleners
juist uitgevoerd ?

VERZAMELPLAATS
Werd iedereen naar de daarvoor aangewezen
verzamelplaats gestuurd ?
Werd er aan de leidinggevende(n) van de
externe hulpverleningsdienst(en) gemeld welke
afdelingen er ontruimd waren ?

TECHNISCHE ASPECTEN
Functioneerde de personenzoekinstallatie van
de bedrijfshulpverlening naar behoren ?
Was het ontruimingsalarm overal hoorbaar ?
Kwamen de liften automatisch naar de begane
grond en bleven deze daar met geopende
deuren staan ?
Waren alle vluchtwegen vrij toegankelijk ?
Functioneerden de nooduitgangdeuren naar
behoren ?

BEOORDELING

JA

NEE OPMERKINGEN

Werd er door de ploegleider van de bedrijfshulpverlening daadwerkelijk leiding gegeven ?
Werden de taken van de receptie juist
uitgevoerd ?
Werden de taken van leidinggevend personeel
juist uitgevoerd ?
Werd de ontruiming door het leidinggevend
personeel daadwerkelijk begeleid ?
Behoeft het ontruimingplan bijstelling ?
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