Evacuatie Plan
Camping l’ Aventure
Het evacuatie plan gaat in werking wanneer:
•

•
•

De autoriteiten aangeven dat er geevacueerd moet worden:
o Brand
o Weer omstandigheden, onweer, harde wind, enz.
o Andere natuursverschijnselen
o Omgevings gebonden factoren
Als er op de camping brand uitbreekt en het personeel dan wel de gasten krijgen het niet
onder controle.
Als er door de camping wordt besloten dat er geevacueerd moet worden, in samenspraak met
de burgemeester van Presle - M. Jean-Yves Berger-Sabattel
+33 618 91 77 47 / +33 4 79 25 51 88

Mairie de Presle
Le Léat
73110 Presle
mairie.presle@wanadoo.fr
04 79 25 51 88
Stappen plan:
1. Verantwoordelijke camping waarschuuwd indien nodig, politie, brandweer, ambulanse
2. Verantwoordelijke camping overlegt met de burgemeester Presle
3. Camping personeel zorgt voor het waarschuwen van de gasten om te verzamelen bij het
verzamelpunt.
4. Verantwoordelijke camping checkt gastenlijst en vinkt af wie er aanwezig zijn. Dit wordt
gecommuniseerd met de overheidsdiensten / burgemeester
5. Vermisten personen worden evt getraseerd door camping personeel indien verandwoord
anders doorgegeven aan de aanwezige overheidsdiensten.
6. De gasten worden vervolgens verzameld en mee genomen naar Presle naar de SALLE
POLYVALENTE - https://www.google.com/maps/@45.4555159,6.1381221,19.73z
7. Hier zal nogmaals een check plaatsvinden wie er aanwezig zijn en wie er vermist worden.
Noodnummers / Numéros d'urgence/ Emergency numbers

Numéro
Camping l' Aventure

Adresse

0031 629 53 13 46

Le Leat

8.00 - 12.00 & 15.00 - 20.00

0033 776048806

73110 Presle

Nood algemeen / Urgences
Brandweer / Pompiers
Politie / Gendarmerie
Ambulance / Samu

112
18
17
15

Docteur Jean Luc Bonhomme

0033 479 25 53 88

2 Place Giabiconi

Docteur Philippe Vittoz

0033 479 25 53 88

73110 La Rochette

Hôpital de Chambéry

0033 479 96 50 50

Dentiste dr. Bealem-Collin

0033 476 45 13 34

21 RUE NIEPCE

Cabinet d'Orthodontie Exclusive
Pharmacie de La Rochette
Apotheek

38580 ALLEVARD
0033 479 25 50 07
ma-vr / lun-ven: 09.00 - 12.00
& 14.00 - 17.00

Place Giabiconi
73110 La Rochette

Plan Camping

Bij nood volg je de rode pijlen tot bij het verzamelpunt.

Brandblussers:
Op de volgende plekken zijn brandblussers aanwezig:
•
•
•
•
•

Plek 4
Plek 11
Plek 30
Plek 34
Plek 39

EHBO / AED
EHBO is aanwezig bij:
•
•

Receptie - EHBO / AED
Restaurant / Bar

•
•
•
•
•

Sanitair
Restaurant
Receptie
Keuken
Garage

De Nood proceduren in het Restaurant:
Het evacuatie plan gaat in werking wanneer:
•
•
•

Brand
Chemische reactie van schoonmaakmiddelen.
Gas lek

Bij brand
• De verantwoordelijke belt de brandweer 18 en geef aan dat iedereen het pand moet verlaten
via de vlucht route.
• Verzamel de gasten bij het verzamelpunt
• Indien mogelijk probeer te blussen met de daarvoor bestemde blus apperatuur.
Bij een chemische reactie van schoonmaakmiddelen
• De verantwoordelijke belt de brandweer 18 en geef aan dat iedereen het pand moet verlaten
via de vlucht route.
• Verzamel de gasten bij het terras buiten.
• Zorg voor het ventileren van de verschillende ruimtes
Bij een gas lekkage
• De verantwoordelijke sluit direct de gas toevoer af.
• De verantwoordelijke belt de brandweer 18 en geef aan dat iedereen het pand moet verlaten
via de vlucht route.
• Verzamel de gasten bij het verzamelpunt.
• Zorg voor het ventileren van de verschillende ruimtes

De vluchtroute is als volgt aangegeven zie plattegrond.
• De deuren die met een nood verlichting zijn aangegeven is de vlucht route
• LET OP - Deuren draaien naar binnen open.
De Verantwoordelijke van de Camping 2021
1.
2.
3.
4.

Jesse de Vos
Brechtje de Groot
Daniek Joosten
Casper Holle

+31 629 53 13 46 / +33 776 04 88 06
+31 655 85 18 63
+31 681 33 26 82
+31 615 06 14 00

Plattegrond:

