HMI – Sikkerhedsinstruks!

Badning

Godt sømandskab – Ansvar og sund fornuft!
Sikkerhedsinstruksen
For at færdes sikkert skal al badning foregå inden for rammerne af "godt sømandsskab".
Alle skal tage et ansvar og bruge deres sunde fornuft.

Indhold
1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person.
Hou Maritime Idrætsefterskole
Forstander Peter Gordon
Villavej 13-17
8300 Odder

2) Aktivitet.
Badning
På Hou Maritime Idrætsefterskole er der rig mulighed for at gå til stranden og bade. Tillige har vi råderet over Egmont Højskolens badebro, som går
150 m ud i havet med en vanddybde der på ca. 2 m alt afhængig af vandstanden.

Badning
Badeområde
Stranden blandt andet Egmontbroen og andre badebroer. Ingen hovedspring fra broerne! .
Aktivitet
Undervisning - Fritid
Sikkerhed ”Undervisning”.
1. Badning foregår ved temperaturer over 10 grader og ALDRIG alene, mindst 3 personer, bader sammen/holder øje med hinanden.
2. Badning ved temperaturer under 10 grader foregår kun under voksentilsyn!
3. De badende er bekendt med reglerne i denne instruks!
4. Informer de andre medbadende om man kan svømme eller ej!

Badning på HMI foregår stort set kun i elevernes fritid, således at forstå, at det foregår uden opsyn fra skolens ansatte – altså på eget ansvar. Det
svarer sikkert til de præmisser som allerede eksisterer hjemme hos de fleste, hvor forældre giver deres børn/unge lov til selv at tage til stranden for
at bade. Det er blot vigtigt for skolen, at vi får forældrenes accept af, at eleverne bader under eget ansvar. Accepten foreligger ved skolestart.
Der forudsættes at badning ikke foregår alene. Der skal være mindst 3 personer, som bader sammen/holder øje med hinanden.
Sikkerhed ”Fritid”.
1. Badning foregår ved temperaturer over 10 grader og ALDRIG alene, mindst 3 personer, bader sammen/holder øje med hinanden.
2. Badning ved temperaturer under 10 grader foregår kun under voksentilsyn!
3. De badende er bekendt med reglerne i denne instruks!
4. Informer de andre medbadende om man kan svømme eller ej!
Badning på HMI foregår stort set kun i elevernes fritid, således at forstå, at det foregår uden opsyn fra skolens ansatte – altså på eget ansvar. Det
svarer sikkert til de præmisser som allerede eksisterer hjemme hos de fleste, hvor forældre giver deres børn/unge lov til selv at tage til stranden for
at bade. Det er blot vigtigt for skolen, at vi får forældrenes accept af, at eleverne bader under eget ansvar. Accepten foreligger ved skolestart.
Der føres logbog:
Dato:
Navn:
Sejladsområde:
Bemærkninger!
Aftale med lærer:
Afgang:
Forventet hjemkomst:
Flag:
Skipper:
VHF nr.:
Mobil nummer:
NB! NB!
Er kommet hjem samt underskrift
Klokken:
ELEV Kompetencer for badning.
Eleven er bekendt med reglerne i denne instruks.
Informer de andre medbadende om man kan svømme eller ej!
Hvornår må der Bades?
Badning på HMI foregår stort set kun i elevernes fritid, således at forstå, at det foregår uden opsyn fra skolens ansatte – altså på eget ansvar. Det
svarer sikkert til de præmisser som allerede eksisterer hjemme hos de fleste, hvor forældre giver deres børn/unge lov til selv at tage til stranden for
at bade. Det er blot vigtigt for skolen, at vi får forældrenes accept af, at eleverne bader under eget ansvar.

3) Identifikation af risici;
Eleven kan komme til skadeved fald på sten og broer, eller få et ildebefindende under svømning.
Skære sig på muslingeskaller eller lignende.
Afkøling hypotermi.
Drukning.

4) Tiltag til at imødegå risici;
HMI risici og tiltag ved badeaktivitet.
badeaktivitet har en ansvarlig lærer som kontaktes i situationer hvor der er brug for hjælp!
Sejladsaktivitet
Badning

Risici

Tiltag

Hypotermi.

Udsat person bringes hurtig til skolen, hvor vedkommende
buttes i varme dyner og tilses af vagtlæreren.

Tilskadekomst/ ildebefindelse
Hjernerystelse

Eleven bringes til skolen hvor eleverne og vagtlærer behandler
tilskadekomne. Ved mere alvorlig tilskadekomst/ ildebefindelse
køres på skadestuen, i værste fald rekvireres en
ambulance/Læge.

Drukning

Der forsøges straks genoplivning samtidig med tilkaldelse af
ambulance via 112, samt rekvirering af hjertestarter fra havnen
eller Hou Hallen.

7) Operative forholdsregler, som skal følges af de badende
Badning må kun foregå efter aftale.
Sikkerhedsinstruksen overholdes.
Der bades kun når det er lyst!

8) Forholdsregler, som sikrer at alle kan reddes ved ulykke;
I eventuel nødsituation kontaktes straks vagtlærer og hvis nødvendigt ringes 112.
Samtidig er der ført logbog, så folk på land har styr på hvem der bader og hvornår de er hjemme samt deres mobile nummer.
Der er mulighed for at tilkalde Gummibåd til assistance, samt kalde andre fartøjer på vandet ved eventuel eftersøgning

9) Forholdsregler, som sikrer at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker;
Ved siden af logbogen og VHFerne står der en telefon hvor man hurtigt kan ringe til Forstander og viseforstander såvel som telefonen kan bruges til
almindelig opkald.
De badende har også selv mobil med på stranden.

10) Sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let
tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion;
HMI’s logbogsføring efterlever ovenstående krav!

12) Beskriver hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker.
Utilsigtede hændelser vil til en hver tid blive evalueret af sejlads- og SURFlærerne og ledelsen,
samt straks blive implementeret i HMI’s sejladsinstruks!

