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ACTIEKAART I4

Interveniërend

CHAUFFEUR
VAN DE 1E ZIEKENWAGEN TER PLAATSE MET AANWEZIGHEID VAN EEN
MUG ARTS
Functieomschrijving:
De chauffeur van de eerste ziekenwagen ter plaatse, met aanwezigheid van een
MUG arts, blijft bij zijn voertuig en zorgt ervoor dat de toekomende medische
voertuigen opgevangen worden. Hij neemt tijdelijk de functie van COORD AMB
waar.
Aanstelling door:
U wordt opgeroepen door het Hulpcentrum 100.
Vakbekwaamheid:
Hulpverlener ambulanciers houder van een geldig onderscheidingsteken uitgereikt
door FOD VVVL (badge 100)
Bijkomende informatie:
De plaats van de ambulance parking wordt bepaald in de CP-Ops. Deze dient in
ieder geval:
 Groot genoeg te zijn zodat voertuigen kunnen parkeren en manoeuvreren.
 Niet te ver van de post UIT van de VMP.
 Mogelijkheid tot eventuele helikopter landplaats.
Herkenbaarheid :
Kazuifel COORD AMB tot aflossing
Ontvangt instructies van :
1e MUG ter plaatse.
Rapporteer aan :
HC 100 en 1e MUG ter plaatse.
Taakomschrijving :
1. Denk aan de EIGEN VEILIGHEID.
Draag de PBM die U moet dragen. Vraag bij twijfel na aan de MUG
Indien specifieke PBM noodzakelijk zijn, meldt dit onverwijld aan het HC100
2. Blijf bij uw voertuig en laat de begeleider contact opnemen met de 1e MUG arts,
(adj.) DIR MED.
3. Neem de draagbare radio van de begeleider van uw ziekenwagen en zet deze op de
gesprekgroep bepaald door de aangestelde (zie actiekaart A4 communicatieschema)..
4. Bij toevloed van wandelende slachtoffers en betrokkenen dient U de chauffeur van
de 2e ziekenwagen de opdracht te geven tot het organiseren van een gewondennest.
5. Neem actiekaart C10 COORD AMB en vervul deze functie.
6. Na overdracht van de functie COORD AMB contacteert U COORD VMP, arts VMP
voor verdere instructies.
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