
Werking portofoon:
• Schakel de portofoon in door de ronde volumeknop (rechts) naar rechts te draaien.  
  Kies hierbij het juiste volumeniveau. 
• Schakel de portofoon met de ronde kanaalknop (links) naar kanaal 4. 
• Druk de spreeksleutel (linkerzijkant) in en test de portofoon door te zeggen:   
  ‘Dit is een test van (NAAM) vanuit de horeca, hoort iemand mij? Over’.  
  Laat de spreeksleutel daarna los.  
  Indien een reactie uitblijft, herhaal je bovenstaande, daarna volg je het stappen  
 plan bij een calamiteit.
•  Algemene richtlijnen voor gebruik van de portofoon: 
  a. ‘Hier spreekt (NAAM) vanuit de horeca, wat is er aan de hand? Over’.
  b. Luister naar bericht van andere persoon en herhaal dit bericht met  
    bevestiging van de boodschap/vraag. Geef hierna meteen het antwoord op  
   de vraag en sluit af met ‘Over’.
  c. Herhaal bovenstaande stappen tijdens de communicatie via de portofoon. 

Indien personeel van bv SPORT aanwezig is,  
nemen zij de leiding bij het bestrijden van de calamiteit! 

Stappenplan bij calamiteit:
• Ga met je portofoon vanuit je werkplek naar de brandmeldinstallatie (BMI)/ 
  beheerdersruimte. Indien personeel van bv SPORT aanwezig is, zijn zij leidend! 
• Ga na wat er aan de hand is, door de BMI uit te lezen en overleg met BHV-ers. 
• Doe een portotest, trek een BHV hesje aan, neem evt. een brandblusser mee en ga  
  in tweetal naar de plaats van de calamiteit.
• Breng verslag uit aan de overige BHV-ers over de status van de calamiteit.
• Bepaal de noodzaak voor inschakelen hulpdiensten.
• Bepaal de noodzaak en mogelijkheden tot ontruiming en zelf bestrijden van de  
  calamiteit.
• Bij ontruiming controleer en ontruim je vanaf de plaats van de calamiteit en direct  
  naastgelegen ruimtes. Hierna controleer je in cirkelvorm vanaf de de plaats van  
  de calamiteit de overige ruimtes.
• Sluit deuren en ramen na controle van de ruimte.
• Bepaal bij ontruiming de noodzaak voor opvang van de gebruikers en bezoekers  
 Bij een kleine calamiteit; opvang in een geschikte ruimte van de accommodatie
 Bij een grote calamiteit; opvang bij de verzamelplaats buiten de accommodatie
• Vang de hulpdiensten op en geef informatie over de aard en locatie van de  
  calamiteit.
•  Verdere aanwijzingen staan omschreven op het bordje ‘Wat te doen bij ...’  
  in de centrale entreehal.


