PROTECCIÓ CIVIL

CORREFOCS
CONSELLS I RECOMANACIONS DE SEGURETAT
Mesures bàsiques d’autoprotecció per minimitzar els riscos i poder gaudir amb
seguretat de la festa:
Consells per als veïns







Traieu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del
correfoc, com, per exemple, els testos amb plantes, les bosses d'escombraries,
les taules, les cadires, etc. Així evitareu accidents.
Retireu els vostres vehicles de la zona per on passarà la cercavila de foc. Així
evitareu que la gent prengui mal i possibles desperfectes als cotxes.
Tanqueu les portes, les finestres i els balcons i protegiu les obertures per
impedir que entrin coets i guspires que podrien causar un incendi.
Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals per prevenir que es puguin
encendre.
Per més que els assistents al correfoc us demanin aigua per mitigar la calor, no
en llenceu. Així evitareu que la pólvora es mulli i exploti o que surti en direcció
inesperada en lloc de cremar-se.

Consells per a les persones que segueixen el correfoc









Informeu-vos bé dels llocs per on passarà el correfoc i seguiu les
recomanacions dels organitzadors i dels serveis d'ordre, així la participació en
el correfoc serà una festa completa.
La roba més idònia per participar en un correfoc és la de cotó, amb mànigues i
pantalons llargs, un barret de roba i unes sabates esportives de pell que us
agafin fort els peus.
Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu
per apagar les flames. Sobretot, no correu, perquè les flames s'escamparien i
serien més virulentes.
Espereu la comitiva del correfoc en carrers amples i eviteu, en la mesura que
us sigui possible, les aglomeracions i els taps de la gent.
Col·laboreu amb l'organització no demanant aigua als veïns. Així evitareu taps i
relliscades i també evitareu que la pólvora es mulli i exploti en lloc de cremarse.
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