Standaardadvies publieke gezondheid
Achtergrondinformatie en documenten over de geneeskundige advisering zijn te vinden op
http:/www.ghortwente.nl/actueel/evenementen.

Geneeskundige hulpverlening
Voorwaarden hulpverleners en eerstehulppost
Per 1.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers en/of deelnemers dient één EHBO-er ingezet te worden, met een
minimum van twee.
EHBO-ers én een eerstehulppost dienen ingezet te worden, indien één of meer van onderstaande omschrijvingen
van toepassing zijn:
 meer dan 1.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers en/of deelnemers;
 sportwedstrijd met meer dan 200 deelnemers, waarbij het draait om snelheid;
 autocross en/of motorcross;
 verwacht bovenmatig alcohol- en/of middelengebruik.
Indien de omschrijvingen niet van toepassing zijn, dient de organisator zelf de inschatting te maken of het evenement
risico's met zich meebrengt die aanwezigheid van EHBO-ers en/of een EHBO-post gewenst maken.
Hulpverleners







Hulpverleners moeten op het niveau van Basic Life Support (BSL) functioneren. Zij dienen in bezit te zijn van een
geldig EHBO-diploma, inclusief aantekening reanimatie en AED-bediening.
De EHBO-ers dienen herkenbaar en beschikbaar te zijn als EHBO-er.
De EHBO-ers moeten de beschikking hebben over een EHBO-koffer met een standaarduitrusting volgens het
Oranje Kruis, incl. AED.
Binnen vijf minuten dient een EHBO-er aanwezig te zijn op welke plek op het evenemententerrein dan ook.
o Denk hierbij aan het mobiel inzetten van EHBO-ers, bijvoorbeeld lopend, per fiets, auto of motor.
o Denk bij een groot/onoverzichtelijk terrein aan herkenningspunten, zodat slachtoffers duidelijk kunnen
aangeven waar ze zich bevinden.
Bij een risico op overmatig alcohol- en/of drugsgebruik, dienen de EHBO-ers specifieke klinische beelden van
alcohol en/of drugs te kunnen herkennen en behandelen.

Eerstehulppost
Een EHBO-post:
 dient herkenbaar en (evt. met bewegwijzering) makkelijk vindbaar te zijn;
 is rookvrij en biedt privacy voor diegenen die behandeld moeten worden;
 is een overdekte en warme (± 20°C) ruimte van minimaal 5 x 5 meter, bij voorkeur afsluitbaar;
 heeft een toilet of is gelegen nabij een toilet;
 heeft een 220 V aansluiting en licht;
 is toegankelijk voor brancard, ambulance en rolstoelgebruikers;
 is permanent bemand;
 bevat een EHBO-koffer met een standaarduitrusting volgens het Oranje Kruis, incl. AED;
 bevat een plattegrond van het terrein, tafel, stoelen, brancard, communicatiemiddelen en voldoende water.

Voorwaarden bereikbaarheid



Houdt het evenemententerrein en, indien van toepassing, het binnenliggend gebied te allen tijde toegankelijk voor
de hulpdiensten.
Indien er na verstrekking van dit advies een wijziging plaatsvindt in onderstaande punten of indien deze
ontbreken in de aanvraag, dient de organisatie uiterlijk twee weken voor het evenement, de nieuwe gegevens te
mailen naar Ambulance Oost en GHOR Twente (info@ambulanceoost.nl, evenementenadvisering@ghortwente.nl ):
o de naam en telefoonnummer van een algemeen verantwoordelijke die tijdens het evenement te bereiken is;
o de naam en telefoonnummer van een verantwoordelijke van de geneeskundige organisatie die tijdens het
evenement te bereiken is;
o één overzichtskaart met daarop het evenemententerrein, aanrijroutes, oversteekpunten, overnamepunten en
de tijden en locaties van wegafsluitingen en eenrichtingsverkeer.
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Voorwaarden veiligheid
Stel zoveel mogelijk het gebruik van plastic bekers of bekers van veiligheidsglas verplicht. Dit ter voorkoming van
glasverwondingen.

Algemene regels voor technische hygiënezorg
Standaard advies technische hygiënezorg conform LCHV hygiëne richtlijnen publieksevenementen.
De organisator moet voldoen aan de algemene richtlijnen voor publieksevenementen van het Landelijk Centrum voor
Hygiëne en Veiligheid (LCHV), voor zover deze betrekking hebben op het evenement. De volledige richtlijnen zijn te
vinden op www.lchv.nl.

Horeca
De Hygiënecode voor de horeca geldt voor de bereiding van eet -en drinkwaren in permanente bedrijfsruimtes. De
Hygiënecode ambulante handel verkoop eet -en drinkwaren is van toepassing op tijdelijke locaties de Nederlandse
Voedsel en Warenwet (NVWA) controleert steekproefsgewijs of u de regels uit de codes naleeft. Informatiebladen
over deze regels zijn te downloaden op www.nvwa.nl.
 Bepaal volgens welke hygiënecode er op uw locatie wordt gewerkt. Zorg dat de gekozen code alle
voedselprocessen in uw centrum dekt
 Zorg dat iedereen die betrokken is bij voedselprocessen volgens de hygiënecode werkt

Toiletten
Zorg voor minimaal twee toiletten, met als vuistregel:
 1 toilet per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers
 75% van de herentoiletten mogen vervangen worden door urinoirs of plaszuilen
 Weet u van te voren dat er veel gedronken zal worden? Zorg dan voor 1 toilet per 75 gelijktijdig aanwezige
bezoekers
 Plaats naast de toiletten een wastafel met stromend water, een zeepdispenser, wegwerphandboekjes en een
afvalbak. Bied desinfecterende gel aan indien stromend water niet mogelijk is
 Voer het afvalwater af via bestaande riolering of vang dit op in speciaal daarvoor bestemde opslagtanks

Schoonmaak en afvalverwijdering





Verzamel dagelijks afval in afsluitbare containers (vanwege veiligheid: glas apart)
Maak zo nodig gebruik van een afvalpers
Schoonmaak van toiletten, douches en wasgelegenheden dient minimaal twee maal per dag te gebeuren, zo
nodig vaker
Zorg voor een schoonmaakschema waarop frequentie en wijze van schoonmaken wordt aangegeven

Besmettelijke ziekten
Bel het Meldpunt infectieziekten van de GGD (053 487 6840) bij het optreden van een ongewoon aantal
aandoeningen van vermoedelijk besmettelijke aard, zowel bij bezoekers als personeel, bij de volgende ziekten:
 acute maag-darmklachten (diarree en/of braken)
 geelzucht (hepatitis A)
 huidaandoeningen
 andere ernstige aandoening die mogelijk besmettelijk zijn
Zie ook http://www.ggdtwente.nl/home/infectieziekten/meldpunt-infectieziekten/209-meldpunt-infectieziekten.

Contact
De organisator kan bij vragen over technische hygiënezorg contact opnemen met het team Inspectie en hygiëne van
GGD Twente, te bereiken op 053 487 6700. Bij vragen over geneeskundige hulpverlening kan de organisator contact
opnemen met de evenementenadviseurs van GHOR Twente, te bereiken op 088 256 7851 of via
evenementenadvisering@ghortwente.nl.
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