Beekbergen, 19 november 2013
Richtlijnen/spelregels t.b.v. aanvraag van EHBO bijstand bij evenementen.
De EHBO-(st)er welke post, heeft recht op vrij parkeren, gratis gebruik van het
toilet, voldoende consumpties in natura, dan wel consumptiebonnen.
een maaltijdverstrekking als de dienst in lunch- of diner-tijd valt, of een
maaltijdbon en gelegenheid om deze ook te verzilveren gedurende etenstijd.
Indien een e.v. slachtoffer naar het ziekenhuis of huisartsenpost moet worden
gebracht of begeleidt, dient de organisatie hiervoor zorg te dragen. De EHBO(st)er mag hiervoor de EHBO post normaliter niet verlaten. De EHBO-(st)er
heeft wel een plattegrond van Apeldoorn, waar de ziekenhuislocaties met
telefoonnummers op staan. Een exemplaar is verkrijgbaar bij de postende
EHBO-(st)er.
Verrekening van gebruikt duur materiaal in overleg met organisatie en
verzekering . Kosten kunnen meestal worden verhaald op de
ziektekostenverzekering van het slachtoffer. Het heeft hier betrekking op m.n.
AED elektroden, kosten ongeveer € 90,-en deze moeten worden vervangen
na gebruik.
De dienstdoende EHBO commandant bij het evenement heeft de beschikking
over een EHBO alarmtelefoon. In geval van hulp nodig of vragen tijdens het
evenement kunt u met dit nummer bellen. U hebt dan rechtstreeks contact met
de EHBO(st)er er van dienst.
EHBO Alarmnummer 06-57830600 alleen tijdens het evenement.
Voor de vereniging vragen wij een redelijke financiële bijdrage om ons werk te
kunnen blijven voortzetten. Dit geld komt volledig ten goede aan de EHBO
vereniging. Dit kan contant aan de postende EHBO-(st)er worden meegegeven in
een envelop, voorzien van datum en naam van het evenement of per bank op Iban
NL79RABO0306002108 t.n.v. EHBO Beekbergen o.v.v. datum en naam van het
evenement.
Uw gift of donatie is erg hard nodig en wordt nuttig besteedt voor onkosten van
onze vereniging, aanschaf van nieuw materiaal en apparatuur. Er blijft niets aan
de z.g. strijkstok hangen. Ook u profiteert van investeringen zoals de AED en
reanimatiepoppen, nieuwe verbandtassen en portofoons. Zie onze website voor
verder informatie. www.ehbo-beekbergen.nl.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur en coördinator hulpverleningsgroep EHBO ver.Beekbergen e.o

