Procedure EHBO – 01.13

Datum: 11-03-2013
T.a.v.: Alle medewerkers en leerlingen
Van: Lieve Sablain, Jan De Boeck

Interventie hulpverlener bij ongeval van leerling

1. Melding – telefonisch aan hulpverleners
Hulpverlener

EHBO mat
in lokaal

Intern tel.
nummer

Voor leerlingen die
les hebben in

Cynthia Dom

A 103

700

Blok A

Petra Van den Zegel

bureau TA
hot

600

Blok B

Lizette Guldentops

G 002

302

Blok F en G

Liliane Bogaerts

H2 005

408 – 412

Blok H
Sport- en turnzaal

Bernice Poedts

L 013

406

Blok K en L

Leerlingen melden zich aan bij de EHBO post in het gebouw waar ze les hebben.
Als daar niemand beschikbaar is:
- gaan zij in de hierna vermelde volgorde naar volgende personen
- of wordt één van de hierna vermelde hulverleners verwittigd.
1.

Hilde Van Camp

D 001

404

Alle gebouwen

2.

Katrien Dries

D 017

505

Alle gebouwen

3.

Carine Vanden Broeck

C 107

501

Alle gebouwen

4.

Christel Viskens

H2 016

400

Alle gebouwen

2. Niet ernstige verwonding
Leerling wordt naar de EHBO post gebracht of hulpverlener komt ter plaatse.
Zij dient de eerste zorgen toe en beslist of er een ziekenwagen van Elite of dienst
100 opgeroepen wordt.
Zij laat een secretariaatsmedewerker de ouders contacteren met de vraag of de
leerling naar het ziekenhuis kan gebracht worden.
Zij geeft opdracht aan de bediener van de telefooncentrale de hulpdiensten op
te bellen. Steeds de naam van de leerling en aard van de kwetsuur vermelden.
De receptioniste geeft aan de hulpdiensten door in welk gebouw de leerling zich
bevindt.

3. Opgelet!! Ernstige verwonding
Indien de leerling ernstig gewond is vb. hoofdwonde, bewustzijnsverlies, diepe
snijwonde met veel bloedverlies, grote brandwonde, ernstige verstuiking,
mogelijke breuk(en) …. roept de leerkracht of begeleider zelf de hulpdiensten –
100 of 112 op. Onmiddellijk daarna vraagt hij/zij bijstand aan een hulpverlener
en brengt bediener van de telefooncentrale op de hoogte. Aan een
secretariaatsmedewerker of leerlingencoach wordt gevraagd om de ouders te
verwittigen.
4. Leerlingen van de eerste graad worden naar het ziekenhuis begeleid door een
secretariaatsmedewerker. Hij/zij blijft bij de leerling tot de ouders aanwezig zijn.
Leerlingen van de tweede en derde graad worden vergezeld van een
secretariaatsmedewerker bij een ernstig ongeval of als de hulpverlener het
nodig acht. Hij/zij blijft bij de leerling tot de ouders aanwezig zijn.
5. De hulpverlener meldt een ernstig ongeval (dienst 100 ter plaatse) zo snel
mogelijk aan de preventieadviseur (507 of GSM 0497 33 16 09) en de directeur
van het huis waartoe de leerling behoort. De preventieadviseur brengt de
algemeen directeur op de hoogte.
De hulpverlener vult zo snel mogelijk een ongevallenformulier (verzekering) in
en bezorgt dit aan de preventieadviseur.
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