PROTECCIÓ CIVIL

TRES TOMBS
CONSELLS I RECOMANACIONS DE SEGURETAT
Mesures bàsiques d’autoprotecció per minimitzar els riscos i poder gaudir amb
seguretat de la festa:
















El públic no es pot apropar en cap moment als carruatges i animals, mantenint
en tot moment una distància de seguretat de 2 metres.
Cal evitar col·locar-se a les calçades, mantenint-se en tot moment a les
voreres.
No baixeu mai a la via per agafar caramels que quedin en el pas de carruatges
o animals, us podeu distreure al pas de les següents.
Vetllar i controlar els nens i nenes perquè no s’aproximin a les rodes
dels vehicles, carruatges i animals.
Queda prohibit transitar entre els vehicles, carruatges i animals de la passada.
És obligatori el seguiment de les instruccions donades pels organitzadors.
No us apropeu a tocar els cavalls sense el consentiment dels cuidadors i mai
durant el recorregut.
No feu sorolls forts ni moviments que puguin espantar els animals.
No empenyeu mai per accedir a una zona perquè podeu provocar una caiguda
o allau: si la zona està saturada o molt plena busqueu un altre punt on situarvos.
Si aneu acompanyats o en grup, acordeu un punt de referència fora de la zona
on s’acumuli el públic on tornar-vos a reunir en cas que us separeu o us
perdeu.
Si aneu amb menors d’edat, porteu-los a collibè o de la mà. L’Ajuntament us
dóna la possibilitat de disposar d’una polsera identificativa per als infants.
Si trobeu un menor perdut acompanyeu-lo immediatament a la Policia Local o
als equips de seguretat.
No pugeu al mobiliari públic, baranes, reixes, contenidors o d’altres elements
per veure els carruatges o animals.

En cas d’emergència:





Mantingueu la calma i estigueu atents a les indicacions dels serveis
d’emergència.
Dirigiu-vos a carrers segurs pels llocs indicats sense aturar-vos. En cap cas
torneu enrere.
Eviteu cridar, córrer o empènyer els altres, ja que podríeu provocar situacions
molt perilloses per a la gran quantitat de persones que hi ha concentrades.
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.
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