Wat te doen
bij brand in
portiekwoningen

Lees de folder
en weet wat
u moet doen!

Portiekwoningen hebben maar een vluchtweg. Er is maar één weg naar binnen en dus ook
maar één weg naar buiten. Daarnaast moet deze weg ook nog met anderen gedeeld worden.
In het geval van een brand in één van de portiekwoningen of in de trappenhal vraagt dit om
een bijzondere aanpak. Met deze folder informeren wij u hoe te handelen tijdens brand.

Wat moet u doen als er brand is?
1.

2.

3.

Is er brand of rook in uw eigen
woning? Ga naar buiten en
doe de deur van uw woning
dicht.

Bel 112! Vertel waar de brand
precies is en met hoeveel
personen u bent. Wacht dan op
instructies van de brandweer.
Spring niet van het balkon!

Is er brand of rook in de
portiek? Blijf dan in uw woning
en doe ramen en deuren dicht.
Ga naar uw balkon en trek
de aandacht.

Brand? Zorg dat u
gewaarschuwd wordt
Plaats rookmelders in uw woning. Deze waarschuwen u als er rook
of brand is. Hang de rookmelders in ieder geval op in uw hal. Maar het
is natuurlijk beter om ook rookmelders te hangen in de woonkamer en
de slaapkamers. U koopt rookmelders bij een bouwmarkt.

Tip: koop rookmelders met een batterij die 10 jaar meegaat.

Voorzorgsmaatregelen
Zorg ervoor dat de portiek en gang leeg blijft. Laat daar geen
papieren, dozen, kinderwagens, fietsen of andere dingen staan.
Hierdoor wordt de vluchtroute belemmerd en wordt het moeilijker
voor de hulpverleners om de portiek in of uit te gaan. Laat dus
geen spullen in de portiek staan. Doe uw papier in stenen- of
ondergrondse papiercontainers die op vele plaatsen in Sliedrecht
zijn te vinden. En zet uw spullen in de berging.
Tablis Wonen controleert regelmatig of de portieken leeg zijn.
En we vragen ook uw hulp om erop te blijven letten!

Wat doet
de brandweer?
Krijgt de brandweer een melding van brand in een
portiekwoning? Dan moet de brandweer niet alleen de
brand gaan blussen, maar ook mensen uit de woningen
redden. Hoe de brandweer precies werkt hangt af van
de brand. Volg in ieder geval altijd de instructies van de
brandweer op!

Wat gebeurt er na
de brand?
Is de brand geblust? Dan helpt Stichting Salvage, de brandweer,
de politie of Tablis Wonen u verder.

Stichting Salvage
De brandweer schakelt – als het nodig is - bij een brand Stichting
Salvage in. Stichting Salvage is er om mensen die een brand
meemaken, de eerste ondersteuning en persoonlijke hulp te bieden.

Brandweer Sliedrecht
Zuid-Holland Zuid
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