Inventaris van de gevaren: Maskers en chemische en nucleaire filters
Opmerkingen: maskers en filters
•

Gebruik: indien er voldoende zuurstof is (minimum 19,5%).

•

Aanbevolen voor de decontaminatie.

•

Het masker moet beschikbaar zijn in 1 universele maat.

•

Met kopspin (verplicht in combinatie met het chemisch beschermpak of het beschermpak tegen stof) of met snelle vasthechting bij gebruik van de
werkkledij of de interventiekledij.

•

Niet gebruiken bij hoge temperaturen.

2. Ergonomische aspecten en onderhoudsaspecten
2.1 Kenmerken
•

Moet gedragen kunnen worden met de chemische beschermpakken, de beschermpakken tegen stof, de veiligheidshelm, de brandweerhelm

•

Moet perfect aansluiten aan de meeste vormen van gezichten.

•

Schroefdraadkoppeling is conform de norm en is dezelfde als de filters

•

Compatibel met brildragers

2.2 Onderhoud
•

De levensduur van de filters dient zo hoog mogelijk te zijn: zo kan er een stock aangelegd worden die niet zo dikwijls vervangen hoeft te worden.

3. Interventies/Taken waaraan risico’s verbonden zijn
De lijst van de in aanmerking genomen interventies is gebaseerd op:
- het KB van 7 april 2003 tot verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele
bescherming.
- de interventiemodules uit de catalogus van de interventiemodules van de Civiele Bescherming uitgegeven door het Kenniscentrum (de nummering van de
tabel hieronder neemt de nummering van deze catalogus over).
-

de operationele procedures van de Civiele Bescherming
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Interventies / Taken

Risico’s / Draagwijdte van de bescherming

Beschrijving /
verband andere PBM

Gebruik /
Opmerkingen

Kazerne (0)

Overhevelen van gevaarlijke producten van het ene recipiënt
naar het andere

Beschermpakken
type 3
Chemische (pollutie)
handschoenen

Onderhoud (2)

Onderhoud van het materieel: reinigen en behandelen van
mogelijk besmet materieel na chemische interventies (pakken
enz.)

Beschermpakken
type 5
Chemische (pollutie)
handschoenen

Gebruik afhankelijk
van de situatie

Modules :

Na blussen – berging.

•

Bluswaters

Bescherming van de brandweerlieden die bij de pomp blijven.

Interventiekledij
Brandweerhelmen

Gebruik afhankelijk
van de situatie

•

Zware bluswerken

•

Beperkte heidebranden – bosbranden bij beperkte
luchttemperatuur.

Schuimreserve

Beschermpakken
type 3
Beschermpakken
type 5

Gebruik, afhankelijk
van de risico’s en het
niveau van de
concentratie.

Kazerne

Brand (1)

Aanwezigheid van asbest.
Voor eender welk type brand zoals
hernomen in de algemene
opdrachten

Gevaarlijke stoffen & milieu (2)
Chemische verontreiniging (6)

Polyvalente chemische bescherming: ontruimen van lokalen
waarin zich verschillende recipiënten met producten bevinden.
Hanteren van vaten
Interventies waarbij enkel de beschermende handschoenen en
stofmaskers nodig zijn.
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Interventies / Taken

Risico’s / Draagwijdte van de bescherming

Beschrijving /
verband andere PBM

Gebruik /
Opmerkingen

Decontaminatie-interventies
Meetploegen
Redden van mensen
Aanwezigheid van asbest
Nucleaire verontreiniging (7)

Bescherming van de luchtwegen tegen nucleair besmet stof.
Decontaminatie interventies
Meetploegen

Gebruik met een
beschermpak tegen
radioactieve
besmetting

Redden van mensen
Biologische verontreiniging (8)

Bv. bij antrax, gebruikt men eerst het ademhalingstoestel of
eventueel het volgelaatsmasker

Beschermpak type 5
Beschermpak type 3

Gebruik afhankelijk
van het risico

Opruimen van kadavers (dieren).
Schimmel (laboratoria, cannabisplantages)

Technische en reddingsinterventie (3)
Interventie met dieren (7):
- Processierupsen
- wespennesten

Bescherming tegen fijne haartjes van processierupsen
Bescherming tegen het product gebruikt om wespen te doden.

Beschermpak type 5.
Indien mogelijk in
combinatie met het
wespenpak

Gebruik

Vrijmaken van de rijweg (8)

Reinigen van de weg (koolwaterstoffen,…)

Beschermpak type 3

Gebruik afhankelijk
van het risico

Afhankelijk van wat er vervoert wordt
Bescherming tegen radioactief stof aanwezig in
vliegtuigconstructies.

Interventiekledij
Beschermpak type 5

Gebruik naargelang
het risico

Opsporen van vermiste personen: bij graafwerken – Stof
Ontruimen van laboratoria: bescherming tegen dampen

Beschermpak type 5

Gebruik afhankelijk
van de risico’s.

Bijzondere interventies (4)
Luchtvaartongeval (1)

Logistiek (5)
Logistiek - humanitair
Rechtsbijstand – opsporing van
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Interventies / Taken

Risico’s / Draagwijdte van de bescherming

vermiste personen

afkomstig van cannabisplantages
Hulp bij repatriëren van slachtoffers: lijken – beschermen
tegen virussen en bacteriën.
Opruimen van kadavers

Beschrijving /
verband andere PBM

Gebruik /
Opmerkingen

(x) nummering komt overeen met de Tabel type uitruk van de catalogus van de interventiemodules.
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