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ISTRUCCIOS GEERALS D’ACTUACIÓ E CAS D’EMERGÈCIA
ORMES DE SEGURETAT PER EVITAR ICEDIS


Heu de mantenir els recintes que ocupeu nets i ordenats: la brutor, els vessaments de
líquids inflamables i l’acumulació de material combustible (papers, capses, etc.)
afavoreixen el desenvolupament d’un incendi.



No deixeu màquines ni llums en marxa sense vigilància, si no és imprescindible.



No empreu bases múltiples d’endoll en excés, ja que poden sobrecarregar la instal·lació
elèctrica i provocar curtcircuits i incendis.



No utilitzeu bases d’endoll o cables allargadors deteriorats o que no estiguin homologats
(amb marcatge CE).



No feu reparacions o adaptacions a la instal·lació elèctrica o les màquines: aquesta és una
tasca exclusiva dels serveis tècnics.



Manipuleu amb cura els productes inflamables i eviteu deixar-los a prop
de fonts de calor.



Segons la normativa, no es pot fumar en els edificis docents. Als llocs
on es pot fumar, no tireu llosques a les papereres.



No bloquegeu les vies ni les sortides d’emergència, les quals han de tenir al menys 80 cm.
d’ample lliure, i no heu de deixar capses, mobles o qualsevol altre material que pugui
dificultar l’evacuació. Tampoc no bloquegeu l’accés als mitjans d’extinció (extintors,
mànegues d’aigua, etc.).

QUÈ HEU DE FER SI US TROBEU UA EMERGÈCIA
(foc o fum, un ferit, fuites de gas, explosions, un paquet sospitós, etc.)?
1r. MATEIU LA CALMA
2n. AVISEU immediatament a COSERGERIA perquè s’activi el pla d’emergència.
Podeu avisar per telèfon, o pitjant els polsadors d’emergència, o demanant a algú present al
lloc que avisi els conserges.
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Indiqueu als conserges el lloc exacte de l’emergència i el tipus
d’emergència (incendi, persones accidentades, fuita de gas, explosió, etc.).
3r. ITETEU COMBATRE L’EMERGÈCIA amb els coneixements i els mitjans
disponibles (extintors, mantes ignífugues, etc.), SESE ARRISCAR-VOS IÚTILMET,
i espereu l’arribada de reforços.

MITJAS COTRA ICEDIS
a) Extintor de pols ABC:
Serveix per a focs tipus A (sòlids, com paper, fusta, etc.), tipus B
(líquids inflamables) i tipus C (gasos com propà, butà, etc.).
També pot apagar focs on hi ha instal·lació elèctrica, però la pols pot
espatllar les màquines properes.

b) Extintor de diòxid de carboni (CO2):
Adequat per a focs on hi ha instal·lació elèctrica (quadres elèctrics, sales
d’ordinadors, etc.).
És un gas que surt a – 70 ºC, per tant no l’apliqueu sobre les persones.

COM S’UTILITZA U EXTITOR:

Agafeu l’extintor adequat i retireu Apunteu a la base de les flames i feu un suau
moviment de banda a banda per cobrir totes les flames
l’anella

c) Mànigues d’aigua (BIEs):
Hi ha BIEs en els edificis docents que tenen més de 2000 m2 de
superfície, segons normativa. L’aigua és molt adequada per a
focs sòlids, però s’ha d’anar molt alerta si hi ha instal·lació
elèctrica, us podríeu electrocutar. N’hi ha de dos mides:
 de 25 mm. (rígida): la pot emprar una única persona, atès que
no fa falta desplegar-la totalment.
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 de 50 mm.: s’ha de desplegar totalment per utilitzar-la, i es
necessiten dues persones entrenades.
d) Centraleta d’incendis, detectors d’incendis i polsadors d’emergència:
N’ha d’haver als edificis docents amb més de 5000 m2.
Els polsadors envien un senyal a la centraleta d’incendis quan algú els trenca, i
un conserge ha d’anar immediatament a veure si hi ha una emergència real. Si es
trenca quan no hi ha conserges (vespres i caps de setmana), s’activen
automàticament les alarmes de l’edifici.
Els detectors d’incendis envien automàticament un senyal a la centraleta en
cas d’incendi, i els conserges també han de comprovar si l’incendi és real.
f) Alarmes
Els edificis docents de més de 1000 m2 han de tenir alarmes, per avisar la gent
que s’ha d’evacuar l’edifici. S’han sentir a tots els indrets de l’edifici.

EVACUACIÓ E CAS D’EMERGÈCIA
•

Quan sentiu el senyal d’alarma de l’edifici de forma contínua, heu
d’aturar el funcionament de les màquines i instal·lacions perilloses de la
vostra zona (aparells, aigua, gas, electricitat, ...), i sortiu de l’edifici,
sense córrer, seguint els senyals de sortida més pròxims. Heu de
complir les indicacions del personal encarregat de l’evacuació, si n’hi ha.

•

Si feu feina els vespres, caps de setmana o festius, heu d’emplenar el llibre de registre que
hi ha a la consergeria, per tenir constància de la vostra presència en cas d’emergència.

•

Les consignes generals que heu de seguir durant l’evacuació son les següents:



No perdeu temps recollint objectes personals. Sortiu de forma ràpida però com més
ordenada millor i sense córrer.



Quan sortiu de la sala, tanqueu la porta.



o torneu mai enrere per recollir les pertinences personals ni per cercar algú.



En cas d’incendi que emeti gasos tòxics, evacueu la zona en direcció oposada a la direcció
del núvol de gas. En presència de fum, respireu a través d’un mocador, si és possible
humit. Si és necessari, avanceu de genolls.
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Si l’incendi us impedeix sortir de l’edifici, aneu a una sala amb finestres exteriors.
Tanqueu la porta i si és possible col·loqueu roba banyada davall la porta. Feu senyals des
de la finestra o telefoneu des de l’interior.



Us heu de dirigir cap al punt de trobada, situat a l’entrada principal de l’edifici.



Espereu fins que els responsables determinin la fi de l’emergència.



o aneu a l’aparcament per recollir el vostre
vehicle, ja que es podrien col·lapsar les vies
d’accés per a bombers i ambulàncies.



Col·laboreu en tot moment amb el personal
designat a l’emergència, i participeu en tots els
simulacres que s’organitzin en el vostre edifici.

ORGAITZACIÓ DE LES EMERGÈCIES
S’estan creant els següents equips de persones a cada edifici de la UIB, per poder respondre
ràpidament a les possibles situacions d’emergència:
• Equip de transmissions: integrat pels conserges de l’edifici. En cas d’emergència, han
d’avisar immediatament el cap d’emergències i l’equip d’intervenció. Han de controlar la
centraleta d’incendis i les alarmes, i fer les telefonades internes i externes, seguint les
ordres del cap d’emergències.
• Caps d’emergències: són els màxims responsables de l’edifici (Degans, Directors
d’Escola, Caps d’estudis, Directors de Departament i Administrador de Centre). Es faran
càrrec de l’emergència i donaran les instruccions oportunes als distints equips d’emergències.
• Equip d’intervenció: format per voluntaris de cada edifici, amb formació pràctica.
S’encarregaran de combatre l’emergència (foc, fuita de gas, etc.) amb els mitjans i els
coneixements disponibles, i informaran el cap d’emergències sobre l’evolució del sinistre.
• Equip d’evacuació: format per personal de distintes zones de l’edifici, així com pel
professorat, que ha d’evacuar els seus alumnes quan imparteixi classe o pràctiques. Quan
sonin les alarmes de l’edifici, han de revisar sala per sala que no queda ningú en la seva zona.
Després ho comunicaran al Cap d’emergències, qui du un registre de l’evacuació de l’edifici.
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• Equip sanitari: format per la Unitat Mèdica de la UIB i per voluntaris de l’edifici amb
formació en primers auxilis. S’encarregaran d’evacuar i atendre als ferits.
Per comprovar el funcionament del pla d’emergència, cada any es fan simulacres.
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