Inventaris van de gevaren: Vluchtmaskers
Opmerkingen: type Vluchtmaskers


Enkel te gebruiken bij natuurbranden in geval van te veel rookinademing, enkel om de brand te verlaten naar een veilige plek (met frisse lucht of via
ademluchtflessen). In geen enkel geval mag dit gebruikt worden tijdens de brandbestrijding. Precieze instructies voor het gebruik wanneer het masker
opgezet moet worden, dienen voorzien te worden vermits slechts autonomie voor enkele minuten.



Het masker moet beschikbaar zijn in 1 universele maat.



Met regelbare banden.



Moet bij zich gedragen worden bij interventies door middel van een gordel.



Beschikbaarheid van een trainingsmasker om opleiding te geven. Gevaar om te gebruiken zonder voorafgaandelijke opleiding (stress van de
interventie)

2. Ergonomische aspecten en onderhoudsaspecten
2.1 Kenmerken


Gebruik met de interventiekledij, de bivakmuts, de veiligheidshelm en met de veiligheidsbril, moet opgezet kunnen worden zonder de helm af te zetten.



Moet perfect aansluiten aan de meeste vormen van gezichten.



Masker voor eenmalig gebruik: moet gelood zijn.



Zo licht mogelijk.

2.2 Onderhoud


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



Mogelijkheid om opnieuw geconditioneerd te worden, indien niet gebruikt na het verlopen van de levensduur.
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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

Interventies / Taken

Risico’s / Draagwijdte van de bescherming

Beschrijving /
verband andere PBM

Gebruik /
Opmerkingen

Bescherming van de luchtwegen - Aanwezigheid van te veel
rookontwikkeling

Interventiekledij

Gebruik afhankelijk
van de situatie

Brand (1)
Natuurbranden

Bivakmuts
Veiligheidshelm met
veiligheidbril

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