Protocol (ernstige) medische calamiteit

1. Indien zich op sportpark “Nieuw Zuid” een ernstige calamiteit zoals een acute hartstilstand of een
ernstige verwonding voordoet dient direct 112 gebeld te worden. Noem alleen de naam ‘QUICK
BOYS’, geef kort en bondig de plaats van de calamiteit aan. Tevens de aard van de calamiteit
melden. Nogmaals: kort en duidelijk
2. Indien er het vermoeden is / sprake is van een hartstilstand dient direct de AED apparatuur
gehaald te worden. De AED apparaten bevinden zich in :
A. de centrale hal overdekte tribune, begane grond;
B. de gang nabij trap / secretariaat / sponsorhome, bovendeel overdekte tribune;
C. de keuken van clubgebouw / kantine;
D. de EHBO ruimte nabij de jeugdcommissiekamer in het kleedkamercomplex
Direct dient begonnen te worden met reanimatie. Belangrijk is dat er 1 persoon de leiding
heeft/neemt betreffende de uit te voeren handelingen.
3. De dienstdoende EHBO’er (diensten op zaterdag) bevindt zich veelal in of directe nabijheid van
jeugdcommissiekamer.
4. Indien zich een ernstige medische calamiteit voordoet in het veld of directe nabijheid van het veld,
wordt door de scheidsrechter de wedstrijd stilgelegd. Ook de wedstrijd(en) op nabij gelegen
veld(en) wordt, indien nodig geacht door aanwezige EHBO’ers, BHV’ers of (team)verzorgers, stil
gelegd. Communiceer dit direct en duidelijk. De spelers en bezoekers worden geacht zich niet op
te houden nabij het ongeval.
5. Het aan- en afrijden van de hulpdiensten dient goed begeleid te worden. De aanrijroute voor
hulpdiensten loopt via de achterzijde van het sportpark over de Sportlaan, Parkeerplaats Zuid, via
het schelpenpad over de toegangsweg die schuin naar beneden loopt aan de achterzijde van veld 2.
Het toegangshek aan het begin van de schuin aflopende toegangsweg dient geopend te worden,
opdat de hulpdiensten vlot achter het tribunecomplex kunnen doorrijden (het hek is afgesloten
maar is d.m.v. de deurkruk aan de binnenzijde van het hek te openen. Hiertoe is geen sleutel
benodigd; zie tevens protocol aanrijroute in de Nota Medische Zaken).
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6.

Nadat de medische calamiteit onder controle is en de hulpdiensten sportpark “Nieuw Zuid”
hebben verlaten, kunnen de wedstrijden worden hervat. De (mogelijke) hervatting is o.a.
afhankelijk van de aard en afloop van de medische calamiteit. De scheidsrechter / begeleiding
overlegt bij twijfel met een aanwezig bestuurslid.
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