Tips om schoner te werken bij brand
Schoner repressief inzetten
-

Vertrek met schone persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) naar een incident of oefening
Draag beschermende onderkleding
Houd je ademlucht op na inzet in rook en roet in verband met het uitdampen van het pak
Neem geen etenswaar en/of rookwaren mee in het uitrukgebied
Begeef je niet in vuil gebied als je geen inzettaak hebt
Spoel vervuilde schoenen, pakken, ademluchttoestellen en overige pbm’s af met leidingwater na een inzet
Maak na de inzet, de spullen en het voertuig schoon indien deze vervuild zijn geraakt
Voer reinigingsactiviteiten uit met de nodige beschermingsmiddelen zoals een mondkapje en
handschoenen
Houd vuile kleding en dergelijke zoveel mogelijk in vuil gebied
Eet en drink in schoon gebied, nadat je je handen en gezicht hebt gewassen
Vervoer na een activiteit verontreinigde pbm’s gescheiden van de mens
Neem na terugkeer van een vervuilend incident zo snel mogelijk een douche

Schoner oefenen
-

Zet waar mogelijk in op alternatieve/schonere oefenmethodieken, zoals virtueel oefenen en gasgestookt
oefenen
Gebruik oefenrook als dit kan
Oefen alleen met ‘hout’ gestookte oefenobjecten als het oefendoel niet te bereiken is met alternatieve
oefenmethodieken
Als er vanwege specifieke oefendoelen toch met rook geoefend moet worden, zorg dan in ieder geval voor
de beschikbaarheid van adequate hygiënische en rehabilitatiemogelijkheden
Zet in op beperking van de inzetfrequentie/ duur van instructeurs/ stokers/ veiligheidsfunctionarissen
Start de oefensessie met de ‘schoonste’ oefeningen en bewaar de ‘vuile’ oefening voor het laatst
Stel schone pbm’s ter beschikking

Schoner inzetten brandonderzoek
-

Zorg voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en voldoende afgebakend schoon/vuil gebied in
het piketvoertuig
Laat vervuilde spullen na afloop reinigen
Zet in op beperking van de inzetfrequentie/duur van brandonderzoekers bij onderzoeken waarbij rook en
roet is vrijgekomen en of vrijkomt

Schoner logistiek, onderhoud en reiniging van PBM’s
-

Vervoer verontreinigde pbm’s na een activiteit gescheiden van de mens
Voorkomen of beperk stof en de blootstelling aan de stof
Creëer een routing: werk van vuil naar schoon en voorkom onderling contact
Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
Probeer bij het schoonmaken zoveel mogelijk aerosolvorming te voorkomen

Meer informatie
Meer informatie over arbeidshygiëne vind je op www.brandweernederland.nl/arbeidshygiene. Daar vind je onder
andere de landelijke handreiking ‘Schoon werken bij brand’ als de film ‘Willy en Geert gaan schoner werken’.
Schoon werken kost moeite, vuil werken kost je veel meer!

April 2016

