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Het volgende is “best practice” advies met betrekking tot de te nemen
preventiemaatregelen gedurende de huidige Coronavirus (COVID-19) pandemie.
Dit geldt wanneer niet in strijd met het huidige advies van de overheid.
Beveiliging van en Veiligheid in Gebouwen Gedurende
Periodes van Beperkte Aanwezigheid of Beperkte
Toegang

•

Voorkom de ophoping van afval.

•

Behoud een gebouwtemperatuur van tenminste 5 C, ter voorkoming van de
bevriezing van sprinkler-, proces- en drinkwaterleidingen.

•

Zorg dat alle sloten en sluitmechanismen geïnstalleerd zijn en correct
functioneren.

•

•

Zorg dat het inbraakalarmsysteem is geactiveerd, de verantwoordelijke en
zijn/haar vervanger bekend zijn, en duidelijke afspraken zijn gemaakt voor
alarmmelding en –opvolging.

Wanneer de gebouwen voor een ongebruikelijk lange periode onbemand
zijn, sluit dan de watertoevoer af, behalve die voor kritische systemen zoals
brandbeveiliging (inclusief sprinkler).

•

Ontkoppel alle acculaadinrichtingen in onbemande gebouwen.

•

Sluit alle branddeuren en rookschermen.

•

Zorg dat alle onveilige situaties zijn opgelost. Onbemande gebouwen moeten
veilig zijn voor het betreden door bevoegde personen.

•

Behoud de buitenverlichting.

•

Zorg de integriteit en onderhoudsstaat van de gebouwen wordt behouden.
Onbemande gebouwen moeten regelmatig worden bezocht en geïnspecteerd
op beveiliging en veiligheid van personen.

•

Behoud waar mogelijk de normale beveiligingschecks en veiligheidsrondes.

•

Verwijder alle niet-noodzakelijke inhoud waar mogelijk, inclusief waardevolle
goederen.

•

Behoud waar mogelijk een minimale afstand van 10 meter tussen buitenopslag
en de buitengevels van gebouwen, en 2 meter afstand tussen buitenopslag en
omheining.
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Zie ook (Engels):
Fire Safety Inspections
Winter Precautions
Security Risk Control
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Brandbeveiliging
•

Zorg dat alle brandbeveiligingssystemen, inclusief actieve brandbeveiliging en
automatische branddetectie, in gebruik blijven en onderhouden worden.

•

Indien beperkte bemanning of beperkte toegang de huidige test- en
inspectiefrequenties belemmeren, zorg dan dat de brandbeveiligingssystemen
in goede staat worden behouden.

•

Routinematige, visuele checks en tenminste maandelijkse alarmchecks dienen
uitgevoerd te worden. Sprinklerpompen dienen gedraaid te worden volgens
de minimale frequentie van de toegepaste standaard of aanbeveling van de
pompfabrikant.

•

Zorg dat de bestaande alarmopvolging wordt behouden.

•

Zorg dat alle sprinklerafsluiters beveiligd zijn in de open positie en dat de
leidingen onder druk staan.

•

Wanneer het onontkoombaar is dat de jaarlijkse capaciteitstest wordt
uitgesteld, dan moet deze bij de eerst mogelijke gelegenheid worden
ingehaald.

•

Zorg dat reactief onderhoud adequaat wordt uitgevoerd.

•

Rapporteer elke buitenbedrijfstelling van brandbeveiligingssystemen volgens
de standaard RSA impairment procedure.

Zie ook (Engels):
Impairment to Fire Protection Equipment
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Brandgevaarlijke Werkzaamheden
•

Voer geen brandgevaarlijke werkzaamheden (zoals lassen, snijden,
slijpen, solderen, branden en dakdekken met branders of teer) uit, tenzij
strikt noodzakelijk. Zorg dat alle normale preventiemaatregelen worden
uitgevoerd. Wanneer de locatie gesprinklerd is, voer geen brandgevaarlijke
werkzaamheden uit als het sprinklersysteem is uitgeschakeld.

•

Voer geen brandgevaarlijke werkzaamheden uit, tenzij voldoende opgeleid
personeel beschikbaar is.

Zie ook (Nederlands):
Brandgevaarlijke Werkzaamheden
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Bedrijfsnoodplanning
•

Voor locaties die voldoende bemand blijven, zorg te allen tijde dat
voldoende bedijfshulpverleners (BHV-ers) aanwezig zijn. Indien dit
onmogelijk is, voer dan geen risicovolle taken uit, zoals brandgevaarlijke
werkzaamheden of werk in besloten ruimten (“confined spaces”).

•

Stop bovengenoemde risicovolle taken indien er slechts beperkte
beschikbaarheid is van de brandweer en overige hulpdiensten.

Zie ook (Engels):
Emergency Organisation Risk Control
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RSA Risk Consulting is beschikbaar voor
schadepreventie-advies in deze onzekere tijd.
Voor aanvullende technische vragen en vragen
over risicomanagement, neem dan contact
op met onderstaande of uw gebruikelijke
risicomanagement adviseur.
Rolf Verlaan
rolf.verlaan@eu.rsagroup.com

Voor informatie aangaande specifieke verzekeringskwesties,
neem contact op met uw tussenpersoon.

Dit document wordt slechts ter informatie aangeboden aan klanten en maakt geen deel uit van welke verzekeringspolis dan ook, mocht die bestaan tussen klant en RSA. De gegeven informatie zet slechts algemene
richtlijnen uit en de gebruiker dient dit niet te hanteren als specifiek advies. RSA kan niet garanderen dat alle gevaren en blootstellingen in relatie tot het in dit document besproken onderwerp zijn afgedekt. Daarom
accepteert RSA geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van dit Risk Control Bulletin of aansprakelijkheid door de juistheid van door derden aangeleverde gegevens of de gevolgen of afhankelijkheid daarvan.
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