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TERUG AAN DE SLAG NA TELEWERK
CHECKLIST BRANDPREVENTIE

Inleiding
Hoewel telewerk nog steeds sterk wordt aanbevolen, is het de verwachting dat er na de
zomervakantie meer mensen opnieuw op het werk aan de slag zullen gaan. Sommigen zullen
weer voltijds op het bedrijf aanwezig zijn, anderen zullen het combineren met thuiswerk. In alle
geval moet aandacht voor brandpreventie op nummer 1 staan. Deze checklist brandveiligheid
helpt jou daarbij.

Brandmeldcentrale
OMSCHRIJVING OK / NOK MAATREGELEN

Werden de brandmeldcentrale, detectoren en
brandmelders periodiek onderhouden?

Is de brandmeldcentrale getest?

Zijn de evacuatiesirenes overal hoorbaar?

Zijn de installaties die gestuurd worden door
brandmeldcentrale in orde? (RWA, sprinklers…)

Evacuatie
OMSCHRIJVING OK / NOK MAATREGELEN

Zijn alle vluchtwegen (trappen, gangen,
doorgangen, …) vrij van obstakels?

Zijn alle nooduitgangen vrij en bruikbaar?

Zijn de evacuatieplannen overal nog up-to-date?

Werkt de veiligheidsverlichting naar behoren?

Is de evacuatie signalisatie overal zichtbaar en
correct?

Is de signalisatie voor social distancing en
COVID-19 preventie niet verwarrend bij evacuatie?
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Zijn er COVID-19 preventiemaatregelen
noodzakelijk op de verzamelplaats?

Zijn de evacuatieprocedures nog voldoende
gekend?

Moeten de evacuatieprocedures aangepast worden
i.f.v. de aanwezigheid op kantoor?

Is er een evacuatieoefening voor het werkjaar?

Blusmiddelen
OMSCHRIJVING OK / NOK MAATREGELEN

Werden alle blusmiddelen periodiek onderhouden?

Is er een visuele controle uitgevoerd voor alle
blusmiddelen (bereikbaarheid, signalisatie…)

Is de kennis van de brandbestrijdingsdienst m.b.t.
gebruik blusmiddelen nog up-to-date?

Risicoanalyse
OMSCHRIJVING OK / NOK MAATREGELEN

Zijn er gewijzigde omstandigheden die nopen tot
een nieuwe risicoanalyse?

Wordt er bij de (her)inrichting van de kantoren
gebruik gemaakt van multistekkers?

Worden er meer (fiets)batterijen opgeladen?

Zijn de nodige maatregelen genomen en keuringen
uitgevoerd voor nieuwe auto-laadpalen?

Zijn de elektrische toestellen in de sociale
voorzieningen in goede staat?

Werd de HVAC installatie nagezien / onderhouden?
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