Van: Stichting Polderhart
Verstuurd: zondag 20 januari 14:35 uur
Onderwerp: Belangrijke code
Beste Vrijwilligers,
Begin januari heeft u mail van Polderhart ontvangen over de vervanging van de kasten van
de AED’s.
De nieuwe kasten hebben een code. Bij een oproep ontvangt u de code in het bericht van
HartslagNu.
Aangezien niet ieder opgeleide vrijwilliger zich heeft aangemeld bij HartslagNu, geven wij de
code nu aan alle opgeleide vrijwilligers: 6284. ( Ezelsbruggetje: 6+ 2= 8:2= 4)
Er zijn nog oude kasten zonder code, in dat geval staat in het HartslagNu bericht: Pin;. Deze
kasten zijn dus gewoon te openen.
Sommige mensen denken, dat als ze eenmaal zijn opgeleid in reanimeren en 1 à 2 keer
terug geweest zijn om te herhalen, ze het “kunstje reanimeren” wel kennen en stoppen ze
met de herhalingslessen. Helaas werkt het zo niet. De theorie blijft wel hangen, maar de
praktische vaardigheden lopen snel terug.
Bedenk, dat zelfs beroeps deskundigen jaarlijks trainen om een optimaal resultaat te kunnen
halen!
Komt u ook aub. jaarlijks trainen in 1 van de herhalingslessen. Spoort u ook anderen
hiervoor aan.
En laten we eerlijk zijn: Wat maakt 1 uurtje trainen in het jaar nou uit, als u daar misschien
een leven mee kunt redden?
De eerstvolgende herhalingsles is op Wo 30 jan : De Rijper Eilanden in De Rijp.
Er is nog plaats vrij. Meldt u aan!!!!
Verdere Herhalingslessen:
Wo 30 jan : De Rijper Eilanden in De Rijp,
Vr 1 mrt in café de Vriendschap in Driehuizen
Ma 15 april in de voetbalkantine van SSV in Stompetoren.
(In het najaar komen we in Grootschermer, Zuidschermer, Schermerhorn en Noordeinde)
Meld u aan via info@polderhart.com
Geeft u wel aan of u in groep 1 van 19.00-20.00u of in groep 2 van 20.00-21.00u wilt
deelnemen?
Op wo 13 februari wordt er een nieuwe cursus reanimeren/ AED bedienen georganiseerd
in Het Genot van Grootschermer. Tijd 19.00-22.00u. Eigen bijdrage 15€.
Mocht u personen weten die ook opgeleid willen worden, dan kunnen zij opgeven via
info@polderhart.com
We zien u graag allemaal op donderdag 9 mei in ’s Lands Welvaren in Schermerhorn.
Polderhart viert dan haar 10 jarig jubileum met een bijzondere avond! Komt allen!!!
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