Voorwaarden en aandachtspunten behorend bij het:
Aanvraagformulier EHBO-ondersteuning bij Evenementen
Betreft: organisaties van evenementen in Lemelerveld en Lemele.
1. Het is gewenst dat er op de locatie een behandelruimte aanwezig is waar de EHBO-vrijwilligers in
voorkomende gevallen de hulpverlening kunnen doen. Indien de mogelijkheden onvoldoende
zijn kan de vereniging in overleg met u een mobiele post inzetten.
2. De EHBO-vrijwilligers dienen op een goed zichtbare centrale plek aanwezig en bereikbaar te zijn.
Tevens dient er een AED ter plaatse te zijn, en wordt indien nodig door de vereniging
meegebracht.
3. Bij handelingen die de bevoegdheid van de EHBO-vrijwilligers overstijgen zal onverwijld
deskundige/professionele ondersteuning worden ingeschakeld.
4. Vervoer van hulpvragers naar een huisartsenpost of ziekenhuis zal niet door de vrijwilligers van
de EHBO worden verzorgd. De organisatie van het evenement dient dit zelf te regelen en op
aangeven van de EHBO-vrijwilligers te verzorgen.
5. De organisatie dient te zorgen voor voldoende beveiliging tijdens het evenement zodat in
voorkomende gevallen de EHBO-vrijwilligers ongestoord de hulpverlening kunnen uitvoeren.
In het uiterste geval dient de organisatie, op aangeven van de EHBO-vrijwilligers, het evenement
of de wedstrijd stil te leggen als er sprake is van een onveilige situatie. Bijvoorbeeld omdat het
slachtoffer niet verplaatst kan worden of om een snelle hulpverlening te bevorderen.
6. De EHBO-vrijwilligers kunnen onder normale omstandigheden niet worden ingezet voor
bijvoorbeeld orde of veiligheidstaken en verzorgingstaken die niet –Eerste Hulp gebonden zijn.
7. De organisatie zorgt ten behoeve van de EHBO-vrijwilligers doorlopend voor koffie/thee, water,
frisdrank. Indien er EHBO-vrijwilligers 3 uur of langer ter plaatse zijn tevens voor: -tussen 12.00
en 13.00 uur voor een lunch en - tussen 17.00 en 18.00 uur voor een warme maaltijd. Als de
organisatie ervoor kiest om deze verzorging van de catering aan de EHBO- vereniging zelf over te
laten dient dit vooraf te worden besproken met de contactpersoon evenementen van de
vereniging.
8. Gedurende de aanwezigheid van EHBO-vrijwilligers dient er van de organisatie permanent een
bevoegd persoon aanwezig te zijn, waarmee overleg kan worden gevoerd over onvoorziene
zaken, tijdens het evenement. Om e.e.a. te bevorderen is de uitwisseling van telefoonnummers
voor directe bereikbaarheid een must.
9. De organisatie geeft toestemming voor het opnemen, verwerken en opslaan van opgegeven
persoonsgegevens in de administratie van EHBO-vereniging Lemelerveld, zoals beschreven in ons
privacyreglement.
De EHBO-vrijwilligers worden niet betaald voor de dienstverlening bij uw evenement. Zij krijgen van
de vereniging als waardering een kleine cadeaubon voor een aantal keren dienstdoen als
hulpverlener. De vergoeding die u betaald wordt gebruikt om een deel van de verenigingskosten te
dekken.
Wij gaan uit van een goede samenwerking en hopen op een voor alle partijen geslaagd evenement.
Bestuur EHBO-vereniging Lemelerveld.

