Zeeuwse Week van de Veiligheid

In Zeeland wordt door veel instanties, organisaties en bedrijven hard gewerkt aan onze veiligheid. Elke dag weer.. Weet je dat jij zelf ook een heel
belangrijke rol hebt? Ook jij kan er aan bijdragen dat we met z’n allen Zeeland veilig houden! Van 5 - 11 oktober is de Zeeuwse Week van de Veiligheid. Een
week waarin we je graag van alles vertellen over veiligheid in Zeeland, onder meer via deze krant, via Omroep Zeeland en via onze website
www.zeelandveilig.nl, Facebook ZldVeilig en Instragram ZeelandVeilig. Kijk je mee? Want: Veiligheid begint bij jou!

Corona en waarom de maatregelen nodig zijn

Help er komt
een gifwolk aan!

Gelukkig komt een ongeval met een giftige of
brandbare stof zelden voor. Maar het kan wel en
het is goed om te weten wat je dan moet doen.
We vragen het aan Colin van Winkelen, specialist
Omgevingsveiligheid bij Veiligheidsregio Zeeland.

We zien weer een flinke stijging in het aantal coronabesmettingen. Dat is geen goed nieuws.
Carolien Koop van de GGD Zeeland vertelt waarom de coronamaatregelen zo belangrijk zijn.

Colin van Winkelen

Een ongeval met gevaarlijke stoffen, waar moet ik dan aan denken?
“Denk onder meer aan een tankwagen die over de weg of het spoor
benzine vervoert, waarbij de benzine uitstroomt en een grote brand
veroorzaakt. Verder zijn er ondergrondse leidingen waar bijvoorbeeld
aardgas doorheen gaat. Wanneer deze bij het graven in de grond
beschadigd raken kan er brand ontstaan. Ook hebben we in Zeeland
veel chemische bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken.
Hoe zit dat met die bedrijven, ze moeten toch wel aan regels voldoen?
“Jazeker, bedrijven in Nederland moeten zich houden aan strenge
regels. Ze zijn verplicht om aan te tonen wat voor ongevallen er bij hen
kunnen gebeuren en wat ze doen om deze ongevallen te voorkomen
en de gevolgen ervan te beperken. De bedrijven worden hierop ook
streng gecontroleerd. Sommige bedrijven zijn zelfs verplicht om een
bedrijfsbrandweer te hebben om zo snel te kunnen handelen.”
Kan je zonder problemen gevaarlijke lading vervoeren over de weg?
“Nee, gevaarlijke stoffen mogen niet over alle wegen vervoerd worden.
Er is een aantal wegen aangewezen waar gevaarlijke stoffen over
vervoerd mogen worden. En de vervoerders moeten aan wettelijke eisen
voldoen om het transport van gevaarlijke stoffen zo veilig mogelijk te
laten verlopen.”
Wat moet ik doen als er ergens iets mis gaat in mijn buurt?
“Heel snel een veilige schuilplaats opzoeken! Blijf of ga naar binnen, sluit
ramen en deuren en zet de ventilatie uit. Als er geen veilige schuilplaats
in de buurt is kan je het beste vluchten. Doe dit altijd van het incident
vandaan. Probeer dwars op de wind te vluchten, zodat de gifwolk je niet
inhaalt.”
Op www.zeelandveilig.nl/gifwolk kun je ontdekken of jij de goede
beslissingen neemt wanneer er een gifwolk op je af komt.

Zwaailicht en sirene

Matthieu de Smit

In het verkeer wordt je soms verrast door een
hulpdienst met zwaailicht en sirene die met hoge
snelheid nadert. Veel mensen weten niet goed hoe
ze dan moeten handelen en doen soms rare dingen.
Brandweerchauffeur Matthieu de Smit weet er alles
van. “Mensen weten wel dat ze moeten uitwijken bij blauwe
zwaailichten, maar niet altijd hoe! En dat kan voor gevaarlijke situaties op
de weg zorgen. Voor ons een hele uitdaging om veilig door het verkeer te
komen.
Mijn tip aan weggebruikers als een hulpdienst nadert? Kijk goed of je op
een veilige manier ruimte kunt maken. Lukt dat niet meteen? Dan zal de
hulpdienst achter je blijven rijden totdat het wel kan. Schiet op dat moment
niet in de stress, let op de weg en houd je aan de maximumsnelheid. De
hulpdienst zoekt dan zelf een eerstvolgende veilige mogelijkheid.”
Kijk voor meer informatie op www.zeelandveilig.nl/zwaailicht-en-sirene

Brand in de keuken

Elk jaar moet de brandweer zo’n 150 keer op pad voor brand in een
woning. Veel voorkomende oorzaken zijn brand in de schoorsteen, brand in
elektrische apparatuur en brand in de keuken.

“Het aantal besmettingen is nog niet zo hoog als in het voorjaar, toen de reproductiefactor
(R) rond de 2,3 lag, wat betekent dat ieder besmet persoon gemiddeld 2,3 andere personen
besmet. Toch groeit ook nu het aantal besmettingen te hard en worden weer veel mensen ziek,
met als gevolg drukte bij de huisartsen, steeds meer ziekenhuisopnames en meer mensen op
de IC’s.
De R is nu 1,3 terwijl deze echt onder de 1 moet blijven om het virus te stoppen. Er zijn dus weer
strengere maatregelen nodig, om de opmars van het virus te kunnen tegenhouden. Het doel is
overbelasting van de zorg in Nederland te voorkomen. Dan is het voldoende om de R net onder
de 1 te krijgen.”
Hamer en dans
Het indammen en onder controle houden van een virusuitbraak wordt aangepakt met een
‘hamer’ en een ‘dans’. Carolien: “De hamer bestaat uit korte en krachtige maatregelen met als
doel de R-factor onder de 1 te krijgen. Is dat gelukt, dan gaan we verder met de dans: het virus
onder controle houden met onder andere testen en bron- en contactonderzoek in combinatie
met quarantaine voor wie besmet is. Het is dus een combinatie van landelijke regels (hamer) en
een regionale aanpak wanneer dat weer kan.”
Gelukkig doen veel mensen enorm hun best om verspreiding
tegen te gaan. Het is tenslotte ook niet zo moeilijk. Help jij ook mee?
•
Houd 1,5 m afstand en vermijd drukke plaatsen
•
Was je handen regelmatig
•
Verkouden of grieperig? Blijf thuis en maak een
afspraak voor een coronatest: 0800- 1202

Informatie bij gevaar
in Zeeland

Wanneer er een directe gevaar voor je
gezondheid dreigt wordt een NL-Alert
verstuurd. Het NL-Alert meldt wat er
aan de hand is, wat je moet doen en
waar je meer informatie kan vinden.
Het overgrote deel van de Zeeuwen
heeft inmiddels een telefoon met
Nl-Alert. Meer informatie over Nl-Alert
vind je op www.crisis.nl/Nl-Alert.
Er staat ook altijd informatie op
www.zeelandveilig.nl, www.facebook.
com/zldveilig en www.twitter.com/
vrz. Ook wanneer de situatie minder
ernstig is en er geen NL-Alert wordt
verstuurd.
Tot slot …
• Weet jij wat de grootste risico’s zijn 		
in Zeeland? Bekijk het op
www.zeelandveilig.nl/risicoprofiel.
• Enig idee hoeveel brandkranen
er in Zeeland zijn? Doe mee met de
grote veiligheidsquiz en kom 		
erachter:
www.zeeuwseweekvandeveiligheid.nl
• Altijd handig, de Zeeland Veilig
meterkastkaart, met onmisbare 		
telefoonnummers. Download
hem nu: www.zeelandveilig.nl/
meterkastkaart

Carolien Koop

Digitale oplichting,
wat kan je er tegen
doen?
Het komt steeds vaker voor dat
mensen online of via Whatsapp
worden opgelicht. Remko
Hoogendoorn, coördinator
cyberteam politie Zeeland:
“Het is belangrijk dat mensen
blijven opletten bij wat ze doen.
Neem bijvoorbeeld de ‘Vriend
in nood-fraude’. Een crimineel
doet zich via Whatsapp voor als
een bekende en vraagt geld.
Maar iemand kan zich online
anders voordoen, de ‘bekende’
is een ander persoon dan je
denkt. Neem daarom eerst
telefonisch contact op en vraag
of diegene het verzoek werkelijk
heeft gedaan. Op www.politie.nl/
themas/cybercrime.html.

De politie houdt donderdagavond
8 oktober tussen 19 en 20 uur via
een livestream een vragenuurtje
over digitale oplichting. Kijk mee
via www.politie.nl/youtube-zwb.

Ronald van Leeuwen, werkzaam bij Veiligheidsregio Zeeland, vertelt hoe je
kan voorkomen dat de vlam in de pan slaat. Blijven opletten, altijd, dat helpt! Overkomt het je toch? Blijf kalm en leg meteen een deksel
op de pan. Pak zo nodig nog een voor de keuken geschikte blusdeken of brandblusser. Zet gas en afzuigkap af en bel indien nodig de
brandweer via 112. Meer tips over het voorkomen van brand vind je op https://www.zeelandveilig.nl/gevaren/brand/.

‘Deze pagina is samengesteld door Veiigheidsregio Zeeland’

