urgències
Policia Municipal

092
93 570 00 92

Ambdós números: Centre Receptor d’Alarmes
(Des de un mòvil o desde el barri de Lourdes faci servir el 2n núm.)

93 570 55 59

Bombers

085

Creu Roja

904 101 101

Hospital de Mollet

93 576 03 00

CAP (ambulatori)

93 570 59 77

TE
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S

IL

PRO

Guàrdia Civil

IV

El foc es pot produir en els edificis on residim o que visitem
habitualment: a casa, a l’oficina, a l’escola, a l’hotel... Per aquest motiu
els edificis tenen extintors i mànegues d’incendi, vies i sortides
d’emegència. En cas d’incendi, sortiu al més aviat possible per aquestes
vies d’evacuació i, si en sabeu, podeu utilitzar els extintors.

93 571 95 00

T D E L VA

93 570 59 23

L

LE

LÈ

L’incendi en un edifici és un dels accidents que més
es produeix al nostre municipi.

Ajuntament

L

Incendis en edificis
(què cal fer?)

MdV
Mollet del Vallès

PREVENCIÓ

EN CAS D’INCENDI

Incendis en edificis
(què cal fer?)
Apagueu bé les cigarretes.
Buideu els cendrers si estan
plens.

Aviseu als bombers i/o a la
policia municipal al més aviat
possible, però mai des d’un
edifici amb foc.

Utilitzeu sirenes o megafonies
per avisar a tothom que ha
d’evacuar l’edifici.

Si us trobeu amb una porta
tancada, toqueu-la i si està
calenta, no l’obriu; probablement
darrrere hi ha foc. Busqueu una
via d’evacuació alternativa.

inflamables
(alcohol, papers, teixits)
prop d’una font de calor.

Manteniu en bon estat
el cable dels aparells elèctrics.
Si està pelat, canvieu-lo
per un de nou.

Reviseu periòdicament
les instal.lacions de gas.

Si s’encén la roba d’una
persona, feu-la rodolar per
terra. Si disposeu d’aigua,
ruixeu-la.

Quan sentiu el senyal d’alarma,
deixeu el vostre lloc de treball
i amb ordre, ràpid i sense córrer,
dirigiu-vos a les sortides pels
camins d’evacuació establerts.

NO poseu roba a sobre

NO deixeu la planxa

Comproveu periòdicament
el bon estat dels extintors.

Ataqueu la base de les flames
si teniu a mà un extintor,
després d’haver allunyat els
objectes que puguin propagar
l’incendi.

Si hi ha foc o bé fum darrere
d’una porta, manteniu-la
tancada, ruixeu-la sovint
i tapeu les possibles entrades
de fum amb draps mullats, i
feu-vos veure per la finestra.

NO utilitzeu mai l’ascensor.

Eviteu els corrents d’aire.

Tingueu els llumins i els
encenedors fora de l’abast
dels nens.

NO connecteu més d’un
aparell elèctric en un mateix
endoll.

NO guardeu productes

o a prop de brasers.

endollada si no
l’esteu utilitzant.

Si sortiu, NO deixeu
el menjar fent-se al foc.

NO fumeu en certes activitats.
Apagueu les cigarretes abans
de manipular un producte
inflamable.

COLA

Manteniu netes de greix
les campanes extractores
de la cuina.

ALCOHOL

ALCOHOL

Incendis en edificis
(què cal fer?)

NO fumeu al llit.

Informeu-vos de les instruccions
establertes en cas d’incendi
a l’edifici on viviu i al vostre lloc
de treball.

Si un líquid crema, sufoqueu-lo
amb draps mullats.

Si el foc és dins d’un recipient,
tapeu-lo.

Si us trobeu amb fum, eviteulo caminant a quatre grapes.
L’aire fresc es troba arran de
terra. Tapeu-vos la cara amb
un mocador humit; evitareu
respirar fum ardent que pot
cremar les vostres mucoses
internes.

ON

Talleu el corrent elèctric si
el foc afecta una instal.lació
elèctrica

OF

Un cop fora, dirigiu-vos
al punt de reunió per poder
fer el recompte de la gent.

