Procedure incidentsituaties
SOP - XXX
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Doel
In deze procedures wordt beschreven hoe om te
incidentsituaties. We beschrijven volgende mogelijkheden:
- Verlies of diefstal van een radioactieve bron
- Brand
- Overstroming
- Contaminatie (zie procedure SOP…………...)
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gaan

Verlies of diefstal van een bron
Elke persoon die een verlies of diefstal van een radioactieve bron
opmerkt, meldt dit onmiddellijk aan het hoofd van de inrichting, de
preventieadviseur of de aangestelde voor bewaking. Deze laatste
waarschuwt de personen in onderstaande lijst.
Er dient een zoekactie georganiseerd te worden.

met
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Brand
- NEEM NOOIT RISICO’S en hou steeds je EIGEN VEILIGHEID voor
ogen
- Indien mogelijk: bronnen evacueren uit het warm labo (denk vooral aan
jodium)
- Bestrijd de brand met de beschikbare middelen
(brandblusapparaat,…). Vermijd hierbij waterhaspels omdat deze de
contaminaties uitbreiden. Een brandblusapparaat met schuim is aan te
raden.
- Brandweer: enkel toegang met adembescherming (mogelijks jodium
aanwezig)
- Houd een lijst bij met blootgestelde personen tijdens het incident.
- Verwittig Controlatom (zie lijst hieronder) :
o Controlatom zal de personen van de brandweer nameten op
besmettingen
o Controlatom zal na de brand eerst metingen uitvoeren van de
lokalen vooraleer toegang te verlenen voor het opruimen…
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Overstroming
- Indien mogelijk: bronnen evacueren uit het warm labo (denk ook aan
het afval, deze kunnen uitgebreide contaminaties veroorzaken door
contact met water)
- Verwittig Controlatom
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Lijst met telefoonnummers
Naam
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

telefoonnummer
…………………….
…………………….
…………………….
02/674.51.20
02/289 21 11
02/502 89 99
(urgent)
112

Functie
Aangestelde voor bewaking
Diensthoofd
Preventiedienst
Fysische controle - Controlatom
FANC

hulpdiensten

Opmerking: Deze procedure vervolledigt het noodplan.

