PROTECCIÓ CIVIL

INCENDIS FORESTALS
CONSELLS I RECOMANACIONS DE SEGURETAT
Mesures bàsiques d’autoprotecció per minimitzar els riscos:
Consells preventius







No llenceu burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe.
No encengueu focs artificials ni llanceu coets en zones de perill, ni que sigui a
camp ras, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en urbanitzacions envoltades
per bosc.
No utilitzeu barbacoes que no estiguin autoritzades. Recordeu que han de ser
d'obra i amb mataguspires.
Les cremes de residus al jardí estan prohibides, cal portar-los a l'abocador o
triturar-los, i en faran compost.
No deixeu mai escombraries ni deixalles al bosc. Utilitzeu els serveis de
recollida i els contenidors adients.

Si l'incendi arriba a casa vostra







Truqueu al 112 i seguiu en tot cas les indicacions de les autoritats.
Si us fan desallotjar, tanqueu els interruptors de la llum i del gas, agafeu allò
imprescindible (documentació, diners i medicaments) i marxeu on us diguin els
serveis de seguretat.
Si el foc envolta la casa, refugieu-vos a dins, tanqueu portes i finestres i tapeu
qualsevol forat.
Ompliu d'aigua la banyera i les piques, ruixeu d'aigua les portes i les finestres i
col·loqueu tovalloles molles sota les portes.
Tanqueu tots els subministraments de combustible i protegiu-vos amb roba de
cotó o de llana. Si hi ha molt de fum, deixeu els llums encesos i respireu arran
de terra.

Si l'incendi us sorprèn al bosc o a camp obert





Si un incendi us sorprèn a camp obert, allunyeu-vos-en en direcció oposada al
vent i, si podeu, entreu en zona ja cremada.
Mulleu un mocador i tapeu-vos la cara per evitar el fum. No us refugieu en pous
ni en coves.
Si sou al cotxe, atureu-vos en un lloc protegit, tanqueu les portes i les finestres i
atureu la ventilació del cotxe.
Enceneu els fars perquè us puguin trobar enmig del fum.

Sempre que detecteu un incendi forestal




Truqueu immediatament al telèfon d'emergències 112.
Seguiu les indicacions donades per les autoritats.
Escolteu la ràdio per informar-vos de la situació i de què cal fer.
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