EHBO PROTOCOL
Doel van dit protocol is duidelijkheid te scheppen bij de gebruikers van de ijsbaan
omtrent de handelswijze in het geval het nodig is EHBO-assistentie te verlenen bij
deelnemers en/of publiek. Primair is het doel natuurlijk een veilige omgeving te creeren voor onze sporters en ons gewaardeerd publiek.
Buiten de reguliere openingsuren voor recreanten, waar de EHBOverantwoording in
de handen ligt van medewerkers van de ijsbaan zelf, is het ijs beschikbaar voor:

T Groepen/IJsclubs:

voor wedstrijden op de voor hen vastgestelde uren.

De verantwoording voor EHBO-ondersteuning ligt in de groep/ijscluburen primair bij
de desbetreffende groep/ijsclub. Zij dient voorafgaande aan de wedstrijden één of
meerdere gediplomeerde EHBO’ers uit te nodigen aanwezig te zijn. De ijsmeester
moet er van uit kunnen gaan dat de EHBO is geregeld. Uiteraard kan hij altijd bijstaan, doch hij kan niet altijd meteen klaarstaan.
De verantwoordelijkheid voor het aanwezig zijn van EHBO-ondersteuning ligt bij wedstrijden bij de betreffende scheidsrechter. De naam van de EHBO dient op de jurylijst
te worden ingevuld. Indien er géén EHBO geregeld is, is de scheidsrechter verplicht
om de wedstrijd te staken. De groepen/IJsclubs worden secundair ondersteund door
de medewerkers van de ijsbaan. Indien assistentie noodzakelijk is, gebruik het speciale EHBO-toestel bij de kleedkamers of bel het nummer van de ijsmeester van
dienst (zie telefoonnummers). De EHBO-tassen staan bij de ijsmeester, en dienen door
de betreffende scheidsrechter opgehaald te worden.

T Baancommissie:

voor de trainingsuren op maandag-, dinsdag-, woensdag, donderdag en de zaterdagochtend en avond, als ook
specifieke BCH-wedstrijden als de ‘Kraantje Lek Trofee’

De verantwoording voor EHBO-ondersteuning ligt tijdens de trainingsuren bij de medewerkers van de ijsbaan. Indien assistentie noodzakelijk is, gebruik het speciale
EHBO-toestel bij de kleedkamers of bel het nummer van de ijsmeester van dienst (zie
telefoonnummers).
De verantwoording voor EHBO-ondersteuning ligt tijdens de BCH-wedstrijden primair
bij de Baancommissie. Zij nodigt voorafgaande aan de betreffende wedstrijd één of
meerdere gediplomeerde EHBO’ers uit aanwezig te zijn. Indien er géén EHBO geregeld is, is de scheidsrechter verplicht om de wedstrijd te staken. De Baancommissie
wordt secundair ondersteund door de medewerkers van de ijsbaan. Indien assistentie noodzakelijk is, gebruik het speciale EHBO-toestel bij de kleedkamers of bel het
nummer van de ijsmeester van dienst (zie telefoonnummers).

T Marathoncommissie:

voor de baancompetitie, de jeugdmarathons, de landelijke marathon en het zesbanentoernooi

De verantwoording voor EHBO-ondersteuning ligt primair bij de Marathoncommissie,
zij nodigt voorafgaand aan de betreffende wedstrijd één of meerdere gediplomeerde EHBO’ers (en in het geval van een landelijke marathon een arts) uit aanwezig te zijn. De Marathoncommissie wordt secundair ondersteund door de medewer1 van 2

kers van de ijsbaan. Indien assistentie noodzakelijk is, gebruik het speciale EHBOtoestel bij de kleedkamers, of bel het nummer van de ijsmeester van dienst (zie telefoonnummers).

Materialen
We hebben de beschikking over de volgende materialen:
EHBO-koffers:

2 stuks, door de scheidsrechter op te halen bij de ijsmeester

AED:

1 AED in de keuken van het restaurant en 1 AED bij de
kleedkamers van de IJsbaan Haarlem.
de staat van de accu en de aanwezigheid van noodzakelijke attributen wordt voor de AED in het restaurant gecontroleerd door Maarten Dam, de AED bij de kleedkamers wordt door medewerkers van de ijsbaan gecontroleerd.

Brancard:

staand voor de garagedeur van de dweilmachine, met
daar in onder andere een deken en een schepbrancard
de staat van de brancard en de aanwezigheid van
noodzakelijke attributen zoals een deken wordt gecontroleerd door medewerkers van de ijsbaan. Af en toe er zelf
een blik in werpen is ook prettig, want helaas verdwijnt er
wel eens wat.

Er is een slachtoffer, wat dan?
Roep in alle gevallen assistentie in van de dienstdoende EHBO-er(kan zijn een bezoeker van de ijsbaan en/of dienstdoende medewerker van de ijsbaan. Hij/zij is deskundig om te kunnen beoordelen welke hulp/nazorg geboden moet worden.
Indien de EHBO-er van oordeel is dat het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis
vervoerd dient te worden dan moet 112 gebeld worden. Dit kan door de EHBO-er
gedaan worden. Wie de melding ook doet, graag doorgeven aan de dienstdoende
ijsmeester zodat die het toegangshek kan openen voor de ambulance.
Telefoonnummers

Ambulance

112

Frank Zuurendonk

023-5100502

Ronald van Ouwel

023-5100504

Hans Dekker

023-5100505

Fenna Pel en of Richard Jonge

023-5100503
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