urgències
Policia Municipal

092
93 570 00 92

Ambdós números: Centre Receptor d’Alarmes
(Des d’un mòbil o des del barri de Lourdes feu servir el 2n núm.)

Ajuntament

93 571 95 00

Guàrdia Civil

93 570 55 59

Bombers

085

Hospital de Mollet

93 576 03 00

93 570 59 23

En cas d’alerta sintonitzeu
Ràdio Mollet del Vallès 96,1

FM

MdV

Risc de nevades
(què cal fer?)

Mollet del Vallès

PREVISIÓ
Disposeu sempre de:
-

Les nevades són poc

Desconnecteu els aparells
elèctrics que no siguin
necessaris; evitareu
sobrecàrregues elèctriques.

NO

truqueu per telèfon;
deixeu les línies per als equips
de socors.

SI NEVA
Reviseu les instal.lacions
de la calefacció i controleu els
punts on pot haver-hi entrades
d’aires (portes, finestres, etc.)
i aïlleu-los.

habituals a Mollet, però les
seves conseqüències poden
trastornar la vida normal
de la ciutat.

Escolteu els mitjans de
comunicació per conèixer la
situació meteorològica i el
funcionament dels serveis.
Sintonitzeu Ràdio Mollet del
Vallès (96.3 FM).

Davant la possibilitat que durant
aquest hivern es pugui produir
alguna nevada, cal que tots els
ciutadans tinguin presents
aquests consells.

un transistor de piles
roba d’abric
llanternes i espelmes
piles de recanvi en bon estat
la documentació personal
els medicaments
indispensables

20ºC

Utilitzeu la calefacció
correctament. Manteniu
l’habitatge al voltant dels 20ºC.

Deixeu rajar un mínim d’aigua
a la nit per evitar que es glacin
les canonades.
Si heu de sortir, abrigueu-vos.
Poseu-vos algunes peces
lleugeres i càlides, l’una sobre
l’altra (millor que un sol teixit).
Protegiu-vos sobretot la cara
i el cap; evitareu que l’aire fred
us entri als pulmons.

NO sortiu al carrer ni utilitzeu
el cotxe si no és estrictament
necessari, ja que el risc de
relliscades i accidents de
circulació és superior per la
presència de neu o gel.

Si heu de viatjar, utilitzeu
els transports públics; però
si heu d’agafar el vostre
vehicle necessàriament:
- informeu-vos de l’estat
de les carreteres
- emporteu-vos: manta,
cadenes, llanterna,
anticongelant a la refrigeració
i a l’eixugaparabrisa i
el dipòsit ple.
Traieu la neu de les voreres
i arraconeu-la en un cantó;
no l’acumuleu al mig del carrer,
ni a sobre els vehicles,
ni tapeu els embornals
del clavegueram i, sobretot,
no la traieu amb aigua, ja que
posteriorment es gelaria.

Tingueu especial cura dels
terrats dels habitatges per evitar
l’acumulació de neu en excés,
però no la feu caure del terrat
al carrer. Baixeu-la amb algun
recipient al carrer.

