VEILIGHEID
(zie Nelos info map voor meer details)

RISICO-INVENTARISATIE en -EVALUATIE
Risico
Ongeval / Incident

Signalisatie duikplaats
Individueel
veiligheidsmateriaal
Meteo
Water

Kennis duikplaats

Duikploegen

Te water gaan

Einde duik

Proeven

Maatregel
EHBO-koffer aanwezig?
Zuurstof aanwezig?
Reservefles en - ontspanner aanwezig?
Telefoon / gsm aanwezig?
Oppervlakteveiligheid & ploeg stand-by?
Juiste adres van de duikplaats bekend?
Toegangsroute vrij?
Ongeval aangifte formulier aanwezig
Onbuigzame duikvlag geplaatst?
OSB per duikploeg aanwezig?
Trimvest, duiklamp, kompas, mes, ...
Fluitje, vuurpijlen, ...
Weersverwachting (storm, onweer) gekend?
Is duiken toegestaan?
Golfhoogte - richting / richting wind
Getij (HW, LW, niet van toepassing,...)
Stroomrichting / tijdstip kentering gekend?
Gevaarlijke stroming bekend?
Vissers, fuiken of visnetten in de buurt?
Schepen, voor anker of vaarbeweging?
Obstakels onder water bekend?
Watertemperatuur gekend en/of OK?
Te verwachten helderheid water gekend?
Briefing over duikplaats en risico's gegeven?
Kompasrichting diepte/kant gekend?
Uiterste tijdstip te water/uit water gekend?
Situatieschets duikplaats aanwezig?
Ingedeeld volgens de NELOS-regels?
Individueel duikplan per duikploeg?
Formulier met ploegindelingen opgesteld?
Mogelijkheden en risico's in en uit het water?
Hulplijn bevestigen en vermelden in de briefing?
Aanmelden bij de oppervlakteveiligheid?
Maximum duikduur opgegeven?
Verliesprocedure besproken?
Afmelden bij de oppervlakteveiligheid
Proeven gemeld aan oppervlakteveiligheid?
Gunstige omstandigheden voor de proeven?

JA

NEE Opmerking

DE 10 REDDENDE ACTIES
Actie
Redding onder water
1ste handelingen aan de oppervlakte
Slepen naar de kant/boot
Aan de kant/op de boot brengen
Diagnose stellen
Hulpdiensten verwittigen
Nieuwsgierigen op afstand houden, plaats beveiligen
CPR uitvoeren en eerste zorgen
Zuurstof toedienen
Hulpdiensten opwachten

Taak van
Duikploeg
Duikploeg
Duikploeg
Duikploeg

Assistentie door

ONGEVALSAANGIFTE
Binnen de 15 dagen moet de ongevalsaangifte naar het NELOS-secretariaat verzonden worden, vergezeld van de geneeskundige getuigschriften.
Deze attesten moeten door de dokter worden afgeleverd binnen de 3 dagen na het ongeval.
Bij een dodelijk ongeval moet de ongevalsaangifte binnen de 2 dagen verzonden worden naar het NELOS-secretariaat.
Deze aangifte dient zo snel mogelijk gevolgd worden door een uitgebreid verslag over de omstandigheden van het ongeval, vergezeld van een medisch
attest over de doodsoorzaak. Ook Arena NV mag rechtstreeks op de hoogte worden gebracht.
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