PROTECCIÓ CIVIL

GRANS AGLOMERACIONS
CONSELLS I RECOMANACIONS DE SEGURETAT
Mesures bàsiques d’autoprotecció per minimitzar els riscos i poder gaudir amb
seguretat de la festa:
Consells per als pares...
Què cal tenir en compte si aneu a un acte on pot haver‐hi molta gent?
Com a prevenció:




Porteu la documentació a sobre i poseu als vostres fills alguna identificació,
com la polsera identificativa, per si es perdessin. L’Ajuntament us dóna la
possibilitat de disposar d’una polsera identificativa per als infants.
Porteu roba còmoda i adequada al lloc on aneu i aigua en ampolles de plàstic
per hidratar-vos bé.
Un cop hi arribeu, si sou en un recinte tancat, localitzeu les sortides
d’emergència o les vies d’evacuació.

En cas d’evacuació:






Si sona l’alarma, mantingueu la calma i estigueu atents a les indicacions dels
serveis d’emergència i seguiu les seves instruccions.
Preneu les vies de sortida senyalitzades sense utilitzar els ascensors.
No us atureu ni torneu enrere.
Eviteu cridar, córrer o empènyer els altres, ja que podríeu provocar situacions
molt perilloses.
Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu alguna persona
informeu-ne els serveis d’emergència. 112 o 93 371 66 66 Policia Local.

Consells per als nens...
Què heu de fer si aneu a un lloc amb molta gent?
Penseu‐hi:





Cal que recordeu o tingueu apuntat el telèfon dels vostres pares perquè els
puguin avisar si us perdeu. També podeu portar la polsera que us donarem
amb el vostre nom i el telèfon dels pares.
Hi ha molta gent, així que és millor que no us separeu dels vostres pares per
no perdre-us!
Si sou en un lloc tancat, intenteu esbrinar on són les sortides d’emergència, i
no oblideu que cal fer cas sempre del personal de seguretat.
No us atureu davant de les portes ni als passadissos, sinó la gent no podrà
passar i pot ser perillós.
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En cas d’evacuació:







Si sentiu que sona l’alarma, heu de sortir de l’edifici.
No us poseu nerviosos, feu cas dels vostres pares i no us en separeu.
Seguiu sempre les indicacions del personal de seguretat.
Aneu per les sortides d’emergència i no feu servir mai els ascensors.
No us atureu ni torneu enrere.
No crideu i, sobretot, no correu ni empenyeu els altres, ja que podeu caure o
fer caure la gent, i us podeu fer mal.
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