CPBW
Comité voor Preventie en Bescherming
op het Werk

Allereerst welkom in WICO Campus Sint-Maria vanwege het CPBW.
Wat de taak is van dit comité?
Het CPBW staat in voor het welzijn en de veiligheid van alle personeelsleden en leerlingen.
Wanneer je dus een vervelende of gevaarlijke situatie ziet in of buiten de schoolgebouwen, kan je dit melden aan de
preventieadviseur.
Enkele weetjes/aandachtspunten:

Kom je met de fiets of met de wagen naar school?




Denk aan je voorbeeldfunctie;
Zorg er dus voor dat je fiets in orde is en dat je de verkeersregels
volgt;
Als je met de auto komt, let dan in de eerste plaats op de zwakke
weggebruikers en volg eveneens de verkeersregels.

Roken op onze campus…


Onze campus is rookvrij.

Vaklokalen…






EHBO….




Wanneer je in een vaklokaal lesgeeft, moet je erop letten dat de
boekentassen en de jassen in de gang staan/hangen (dit voor
brandveiligheid - evacuatie);
Wanneer je in het fysicalokaal of het chemielokaal lesgeeft, hou je
rekening met de bijzondere maatregelen inzake ‘omgang met gevaarlijke
producten’;
Bij vragen hierover raadpleeg je best een vakcollega.

Alle verzorging is gecentraliseerd op het secretariaat campus 1.
De verantwoordelijke bij de gediplomeerde EHBO-hulpverleners is
mevr. Chantal Poorters.
Bij een speciale activiteit of excursie kan je altijd het secretariaat een
EHBO-koffertje laten samenstellen (enkele dagen op voorhand!).

Richtlijnen bij alarm/brand… (bijlage)





In ieder lokaal hangt op het prikbord of in de buurt van de deur hangt
een blad met daarop de richtlijnen die je moet volgen wanneer je een
alarmsignaal hoort;
Best lees je deze vóór het zo ver is;
Ieder schooljaar vinden er ook enkele oefensessies plaats, de bedoeling
is dat iedereen hieraan meedoet zoals op de richtlijnen staat.

Bij vragen/suggesties kan je altijd terecht bij Mia Melis (preventieadviseur wico campus Sint-Maria)
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Bijlage

Richtlijnen bij brand

Bij rook of brand verwittig je zo snel mogelijk het secretariaat of bedien je een
brandmeldknop.
Bij brandalarm ( = langdurige sirene) verlaat je het lokaal en let je op volgende zaken:



laat alles liggen (dus ook je jas);



verlaat het lokaal zo snel mogelijk zonder te lopen;



de leraar verlaat het lokaal als laatste, hij/zij doet de deur dicht en laat het licht branden;



blijf samen en volg de vluchtroute (zie vluchtplan per lokaal+ veiligheidssignalisatie);



ga NOOIT terug in het brandende gebouw;



verzamel per klas t.p.v. de sporthal;



stel je alfabetisch op in een rij bij het bordje van je klas



de leraar controleert of alle leerlingen aanwezig zijn;



de leraar blijft bij zijn/haar klas staan; de leden van het crisiscentrum komen langs om het aantal
achtergebleven leerlingen te noteren.

( => hangt tegen muur);

Indien je het lokaal niet KUNT verlaten ( => uitgangen zijn versperd):





deuren dicht doen;
laat de anderen weten dat je daar zit (achter raam tekens geven of naar iemand roepen);
evacuatie door brandweer afwachten;
rook is gevaarlijker dan vuur, blijf zo laag mogelijk bij de grond, bescherm je tegen rookinademing door je
mond en neus af te dekken en dit best met een natte doek.

Bij vragen/suggesties kan je altijd terecht bij Mia Melis (preventieadviseur wico campus Sint-Maria)

