Regels voor BedrijfsHulpVerlening
Aangezien er nogal wat onduidelijkheden zijn over de BHV-ers bij het overnachten op het
sportcentrum staat hier alles op een rij:
Wanneer een vereniging mensen wil laten overnachten in het SSC, dan dient dit tijdig
gecommuniceerd te worden met Peter Geurts. Hij geeft dan door aan de TU/e brandweer dat er
mensen overnachten in het SSC.
De inrichting van de hal(len) mag alleen volgens de brandweerplattegronden en alle vluchtwegen
moeten worden vrijgehouden. De plattegronden zijn af te halen bij Peter Geurts (zie ook de
bijlage). Het maximum aantal slaapplaatsen per hal is als volgt:
Hal 1: 266 slaapplaatsen
Hal 2: 288 slaapplaatsen
Hal 3: 286 slaapplaatsen
Vanaf 1 september 2015 zal het alleen nog mogelijk zijn te overnachten indien er een door het
SSC aangestelde BHV-nachtwaker is. De kosten voor deze nachtwaker, 150,- euro per nacht,
zullen doorberekend worden aan de aanvragende vereniging. Bij gebruik van meerdere hallen
(grotere aantallen dan 280 personen) zullen meerdere BHV-ers nodig zijn.
De kosten voor het overnachten in de hallen zijn € 2 p.p. per nacht. Hierbij geldt een minimum
van €150. De kosten kunnen in de loop van de tijd veranderen, voor up-to-date prijzen kun je
terecht bij Peter Geurts.

Voor de portiers:
- Meld je bij aan bij de CMP (Centrale Meld Post, (040-247)2020). De portier die de melding
maakt zal verder als aanspreekpunt fungeren. De CMP noteert je naam, aantal BHV-ers,
mobiele nummers en/of portofoon nummers, zodat ze altijd met je in contact kunne blijven.
- Je blijft de gehele nacht wakken en NUCHTER!
- Je ziet erop toe dat er geslapen wordt via het logieplan (zie bijlage) en dat de vluchtwegen
vrij zijn. Wanneer gebruik gemaakt wordt van Hal 2, dient de glazen wand (bij de loge) open
te staan
- Bij calamiteiten bel de CMP op tel.nr. 2222 en maak alle verlichting aanmaken. Hoofdtaak is
vervolgens de ontruiming van de aanwezige mensen.
- Wanneer ’s ochtends de vaste medewerker arriveert, kan de BHV-er/nachtwaker zich
afmelden bij de CMP.
-

De beveiliging van de TU/e zal regelmatig controleren. Dit tevens ter ondersteuning.
In het hele sportcentrum geldt een rookverbod
Er mag alleen gebruik gemaakt worden van luchtbedden en matjes. Hele bedden en/of
stoelen mogen dus niet geplaatst worden. Tevens mag het materiaal van het SSC niet
gebruikt worden door de slapers.

Bijlage Logieplan

