
Rampeninstructie_8 + gevaarlijke stoffen

Specifi ek voor uw eigen regio

Gevaarlijke stoffen
•  Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 

ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster. 

•  Luister naar de rampenzender en kijk op www.crisis.nl.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 

tocht, liefst midden in het huis of gebouw. 
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een 

doek voor uw neus en mond.

Rampen vallen niet te plannen. Voorbereidingen wel. Op deze wijzer staat wat u moet doen bij een 
ramp. Meer informatie over mogelijke rampen en wat u kunt doen, vindt u op www.crisis.nl.

Wat te doen bij een ramp. Een handige wijzer.

• Hoort u de sirene? Ga naar binnen en sluit deuren en ramen.
• Zet radio op batterijen of tv aan op de rampenzender.
•  Kijk op www.crisis.nl voor meer informatie. 
• Volg de aanwijzingen van overheid en hulpverleners op.
• Haal uw kinderen niet uit school; de schoolleiding vangt uw kinderen op. 
• Help anderen zoveel mogelijk.
• Ook al doet de telefoon het nog, ga niet onnodig bellen om overbelasting van het net te voorkomen.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•  Luister naar de rampenzender op uw radio op 

batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig om 

overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website van 

uw gemeente of op www.crisis.nl. 

Extreem weer 
Bij extreem slecht weer:
•  Ga niet de weg/het water op als dit wordt afgeraden 

of als een weeralarm is afgegeven. 
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 

water, dekens en warme kleding mee. 
Bij een hittegolf:
• Drink per dag twee liter water. 
• Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.

Grote brand
•  Kunt u niet meer door de rook kijken? 
 Blijf dan laag bij de grond.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten? 
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer  
 u kan zien.
• Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Terroristische aanslag 
•  Ga naar een open plek, uit de buurt van grote 

gebouwen.
•  Geef (mobiele-telefoon)foto’s die u gemaakt heeft 

aan de politie.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.

Ziektegolf 
•  Gebruik altijd papieren zakdoekjes die u na 

gebruik meteen weggooit.
•  Was vaak uw handen.
•   Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft.

Ordeverstoring 
•  Als er tijdens een evenement paniek ontstaat, ga dan 

niet tegen de mensenstroom in.
• Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de   
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Verkeersramp
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto 
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.

Instortingsgevaar
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar meubilair 

of een deurpost, blijf daar stil zitten en bescherm 
 uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder puin ligt, blijf dan zo stil mogelijk 

liggen en maak zo mogelijk geluiden op pijpen of 
buizen. Schreeuw alleen als het niet anders kan. 

Internetadres
www.heemstede.nl

Telefoonnummer
023 - 548 58 68

Frequenties rampenzenders
Ether: radio FM 88,9 / tv kanaal 55


