Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

L’Ajuntament ofereix nous cursos de formació de
ressuscitació cardiopulmonar
Un any més, l’Ajuntament de Mollet del Vallès engega una nova formació
de ressuscitació cardiopulmonar. L’objectiu dels cursos, que són gratuïts
i oberts a tothom, és formar als participats perquè aprenguin a utilitzar els
desfibril.ladors instal·lats a la ciutat i perdin la por a fer-ho si es troben en
una situació que ho requereix. Els cursos es faran els dies 26 i 30 d’abril a
la Marineta.
Continuant amb el procés de formació en ressuscitació cardiopulmonar (RCP) i
DEA que l’Ajuntament de Mollet del Vallès va posar en marxa l’any 2014, els
propers 13, 15 i 16 de març hi haurà nous cursos en els que s’ensenyarà a
realitzar compressions toràciques i respiracions de suport així com utilitzar un
DEA.
Amb aquesta formació també es pretén deixar constància que les tècniques són
realment senzilles, animar la ciutadania a perdre la por, desmitificar mites i donar
el missatge que salvar vides està a l’abast de tothom i que en aquests casos la
pitjor ajuda pot ser no ajudar.
Els cursos es faran els dies 13, 15 i 16 de març al Centre Cultural la Marineta i
seran dirigits per personal expert de l’empresa Reanima amb aquests horaris:
-

Dilluns 13, de 16 a 20 h
Dimecres 16 i dijous 15 de març, de 10 a 14 h

Les persones que es vulguin apuntar ho poden fer des d’avui mateix al següent
correu: salutpublica@molletvalles.cat dient nom i cognoms, dia de preferencia,
horari de matí o tarda i forma de contactar.
Actualment a Mollet existeix una xarxa d’espais cardioprotegits amb 11
desfibril·ladors instal·lats: nou en diferents equipaments municipals i dos mòbils
a la Policia Municipal. Així, hi ha implantats nou desfibril·ladors fixes als següents
llocs:






OAC de l’Ajuntament
Mercat Municipal
Institut Municipal de Servei als Discapacitats
Pavelló Riera Seca
Pavelló Plana Lledó






Camp municipal de futbol Juan Bocanegra
Camp municipal de futbol Zona Sud
Ca n’Arimon
Camp Municipal de Futbol Germans Gonzalvo.
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