VOOR UW BRANDVEILIGHEID:
GEEN OBSTAKELS
In veel portieken, bergingsgangen en hallen staan spullen
die er niet horen. Bewoners parkeren er hun fiets, laten
hun vuilniszakken staan of versieren de hal met (kunst)
planten, schilderijen, bankjes enz. Woonstad Rotterdam
staat dit niet toe, want bij brand of andere calamiteiten
kunnen die spullen levensgevaarlijke hindernissen
vormen. Woonstad Rotterdam voert een actief beleid om
gevaarlijke situaties te voorkomen.
Voorkom gevaarlijke situaties
‘Hoezo obstakels?’, vraagt u zich misschien af. Dat zit
zo. Normaal ziet u alles staan, maar bij brand kan het
gebeuren dat u door de rook helemaal níets ziet. Als er
paniek uitbreekt en er zijn veel mensen op de been, dan
is de kans groot dat u struikelt en onder de voet wordt
gelopen. En anderen met u. Zelfs wanneer er voldoende
zicht is, kunnen de spullen uw vlucht vertragen, omdat ze
omvallen en in de weg liggen. Maar er is nóg een reden
waarom u hallen, gangen en andere ruimten vrij moet
houden: de spullen kunnen de brand verergeren. Vaak zijn
ze licht ontvlambaar en als ze van plastic zijn, kunnen er bij
brand giftige gassen vrijkomen. Hierdoor verliezen hallen
en gangen hun functie van veilige vluchtroute.
Obstakelvrije portieken
Portieken moeten obstakelvrij zijn. Zet geen fietsen,
kinderwagens, kasten, schoenen of andere spullen in de
portieken. Laat ook geen kranten slingeren, want papier
is erg brandbaar en stapels papier lokken brandstichting
uit. Net zo belangrijk is het om tussendeuren en portiekdeuren altijd dicht te houden. Dichte deuren houden
tijdelijke rook en hitte tegen, open deuren niet. Als deuren
open staan en er breekt brand uit dan wordt een portiek
één grote vlammenzee.

Vrije vluchtroutes in uw woning
Misschien denkt u dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen.
Ernstige incidenten in binnen- en buitenland hebben echter
uitgewezen dat obstakelvrije vluchtroutes levens kunnen
redden. Niet alleen in uw wooncomplex, ook in uw woning.
Zorg er dus voor dat u altijd een of twee vluchtroutes
vrijhoudt. Voorkom obstakels op, boven en onderaan de
trap, hou de gang makkelijk beloopbaar en zorg dat uw
deuren altijd gewoon open kunnen.
Tips voor uw veiligheid!
U kunt meer preventieve maatregelen nemen. Met deze tips
kunt u brand voorkomen of de gevolgen daarvan beperken:
•	
Hang in de kamers en de keuken een gecertificeerde
rookmelder op. Deze signaleren brand eerder dan u
en kunnen uw leven redden. U kunt rookmelders bij
bouwmarkten kopen.
•	
Waarschuw ons als u zich onveilig voelt door (brand)
gevaarlijk gedrag van uw buren.
•	Doe uw deur dicht als u bij brand in uw woning uit
uw woning vlucht. Zo blijft de hal tijdelijk vrij van
rook, waardoor u en andere bewoners veilig weg
kunnen komen.
• Vlucht bij een calamiteit nooit naar boven. Daar is de
temperatuur het hoogst en er trekt giftige rook naartoe.
• Sluit een inboedelverzekering af. Heeft u geen
inboedelverzekering en brandt uw woning af? Dan
krijgt u geen tijdelijke huisvesting en wordt schade aan
uw inboedel niet vergoed. Heeft u wel een inboedelverzekering, controleer dan of het verzekerde bedrag
voldoende is om de waarde van uw inboedel te dekken.

