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INSTRUCCIONS D’ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA
PER A DISPACACITATS
QUÈ HEU DE FER SI US TROBEU UNA EMERGÈNCIA
(foc o fum, un ferit, fuites de gas, explosions, un paquet sospitós, etc.)?
1r. MANTENIU LA CALMA
2n. AVISEU immediatament a la CONSERGERIA perquè s’activi el pla d’emergència,
per telèfon, o pitjant els polsadors d’emergència, o demanant a algú que avisi els conserges.
EVACUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA
•

Si sentiu les alarmes de l’edifici de forma contínua, heu de sortir de
l’edifici, seguint els senyals de sortida més pròxims. Demaneu a un
company o companya que us ajudi a sortir.

•

Mai no empreu els ascensors durant una emergència. Si no podeu sortir pel motiu que
sigui (perquè aneu amb cadira de rodes, per exemple), telefoneu al mòbil de
CONSERGERIA i seguiu les seves instruccions. En principi heu d’anar cap a l’escala
que estigui més enfora de l’incendi, i esperar al replà que us vinguin a rescatar.

Important!: introduïu els números de mòbil de les consergeries en la memòria dels vostre
mòbil. És altament recomanable que sempre dugueu el telèfon mòbil amb vosaltres. Si no
teniu telèfon, aneu al passadís i crideu demanant ajuda.
Consergeria
Jovellanos
Guillem Cifre
Mateu Orfila
Guillem Colom
Sa Riera
Ramon Llull
Seu de Menorca
Seu d’Eivissa
Anselm Turmeda
Beatriu de Pinós
Son Lledó
Cas Jai
Cientificotècnic-Instituts

Telèfon mòbil
620 71 31 99
620 71 15 99
620 71 45 34
620 71 48 77
620 71 59 84
620 71 36 82
620 71 74 87
669 83 94 34
620 71 15 95
636 74 02 27
686 09 74 71
620 71 63 65
620 71 72 97
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•

Les consignes generals que heu de seguir durant l’evacuació son les següents:
No perdeu temps recollint objectes personals. Sortiu de forma ràpida però ordenada.
No torneu mai enrere per recollir les pertinences personals ni per cercar algú.
Evacueu en direcció oposada a la direcció del fum. En presència de fum, respireu a
través d’un mocador, si és possible humit.
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.
No 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.
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