EHBO PROTOCOL BAANVERENIGING/BAANCOMMISSIE HAARLEM - IJSBAAN HAARLEM,
SEIZOEN 2021 – 2022
Doel van dit protocol is duidelijkheid scheppen bij de verenigingen en schaatstrainingsgroepen die op
de ijsbaan Haarlem schaatsen en de organiserende commissies van wedstrijden omtrent de
handelswijze in het geval EHBO – assistentie nodig is ten behoeve van schaatsers van de
verenigingen. Daarmee willen we een veilige omgeving creëren voor onze sporters.
Het gaat daarbij om de trainingsuren en de wedstrijden die onder de vlag van de Baanvereniging
Haarlem worden aangeboden en die door de Baancommissie Haarlem en haar subcommissies
worden georganiseerd.
•

De BVH trainingsuren op elke dag van de week

De verantwoordelijkheid voor de EHBO ondersteuning ligt in eerste instantie bij de desbetreffende
trainingsgroep/ijsclub of vereniging. Meestal zijn dat de trainers van de groepen of iemand uit de
vereniging die hiervoor is gevraagd en aangesteld. Als er iets aan de hand is op de ijsbaan zijn zij als
eerste ter plekke en zij bekijken wat er noodzakelijk is. Gaat het om een kleine verwonding of
blessure dan helpen zij de betreffende schaatser daarmee. Is het ernstiger van aard dan wordt de
ijsmeester gewaarschuwd die assistentie kan verlenen. Hiervoor is het onderstaande nummer van de
ijsmeester beschikbaar of de EHBO telefoon die bij de kleedkamers hangt. Gezamenlijk kan dan ook
worden besloten om een ambulance te bellen als de noodzaak daarvoor aanwezig is. Als dit aan de
orde is wordt een kort protocol ingevuld om te zorgen dat alle gegevens van het ongeval en de
betrokken schaatser bekend zijn bij alle betrokkenen en ook na afloop hierover helderheid is. Er is
een format beschikbaar en elke vereniging zorgt voor een kopie tijdens de betreffende trainingsuren.
•

De wedstrijden die onder de Baancommissie Haarlem vallen

Bij de Kennemercup wedstrijden en andere langebaanwedstrijden waarbij de jurygroepen uit de 4
regio’s de wedstrijd faciliteren zorgt de jury coördinator van de betreffende groep ervoor dat er bij
elke wedstrijd een actueel gediplomeerde EHBO’er aanwezig is.
De jeugdwedstrijden worden georganiseerd door de IJskonijn en IJsbeer organisatie. Zij stellen zelf
hun jury samen en dragen daarbij ook zorg voor actueel gediplomeerde EHBO’er bij de wedstrijden.
Bij de Marathon wedstrijden die door de marathoncommissie worden georganiseerd draagt deze
commissie zorg voor de inzet van een actueel gediplomeerde EHBO’er.
Bij de wedstrijden die onder de verantwoordelijkheid van het OC vallen zorgt het OC voor een
actueel gediplomeerde EHBO’er.
In geval van clubwedstrijden, clubkampioenschappen en door verenigingen georganiseerde interclub
wedstrijden zorgt de organiserende vereniging voor een actueel gediplomeerde EHBO’er.
Voor alle wedstrijden geldt dat de scheidsrechter van de wedstrijd controleert of de benodigde EHBO
inzet adequaat is ingevuld. Is dit niet het geval dan kan de wedstrijd geen doorgang vinden en zal de
scheidsrechter de wedstrijd staken tot er een oplossing gevonden is.
In alle gevallen bij wedstrijden geldt dat als het een ernstig ongeval of blessure betreft er contact
wordt opgenomen met de ijsmeester. De ijsmeester beschikt over een brancard die eventueel
ingezet moet worden. Gezamenlijk wordt dan ook eventueel besloten om een ambulance te bellen.
Voor deze gevallen wordt een kort protocol ingevuld om te zorgen dat alle gegevens van het ongeval
en de betrokken schaatser bekend zijn bij alle betrokkenen en ook na afloop hierover helderheid is.

Er is een format beschikbaar en De EHBO’er van dienst zorgt er voor dat er bij elke wedstrijd een
kopie van het format beschikbaar is.
Materialen:
We hebben de beschikking over de volgende materialen:
EHBO – koffers, er zijn er twee aanwezig op de ijsbaan, er is er één door de scheidsrechter of de
EHBO’er op te halen bij de ijsmeester
AED: één AED in de keuken van het restaurant en één 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.
Er is een ongeval, wat dan?
In eerste instantie zal de trainer of EHBO’er van dienst erbij geroepen worden.
Als het ernstig is neem contact op met de ijsmeester.
Telefoonnummer ijsmeester: ….
Gezamenlijk wordt besloten om een ambulance te bellen, uiteraard via 112

Format ongeval melding ijsbaan Haarlem, seizoen 2020 – 2021
Tijdstip en datum van het ongeval:
Naam slachtoffer:
Lid van vereniging:
Naam EHBO/trainer/verenigingsverantwoordelijke:
Naam ijsmeester:
Aard van de blessure:
Naam Ambulance broeder of zuster:
Ziekenhuis waar de betrokkene heen gaat:
Namen van begeleider(s) die meegaat(n) naar het ziekenhuis:
Andere gegevens die van belang zijn:

