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Descripció sectors

SECTOR 1.0
SECTOR 1.1

SECTOR 2.0
SECTOR 2.1

Planta baixa. Des de l’ascensor central fins al deganat (fins la sala de juntes)
Planta 1a. Des de l’ascensor central fins al final del passadís, direcció aula informàtica, fins arribar al
V0/160
Planta 2a. Des de l’ascensor central fins al final del passadís, direcció higiene, fins arribar fins al V0/260
Planta 3a. Des de l’ascensor central fins al final del passadís, direcció prod. animal, fins arribar al
lab.V0/356
Planta baixa. Des de l’ascensor central fins a l’ascensor d’anatomia
Planta 1a. Des de l’ascensor central fins a l’ascensor de bioquímica

SECTOR 2.2
SECTOR 2.3
SECTOR 3.0
SECTOR 3.1

Planta 2a. Des de l’ascensor central fins a l’ascensor de microbiologia
Planta 3a. Des de l’ascensor central fins a l’ascensor de cirurgia
Planta baixa. Des de l’ascensor d’anatomia fins la sala de plastinació (inclosos els WC)
Planta 1a. Des de l’ascensor de bioquímica fins al final del passadís (V0/191)

SECTOR 3.2

Planta 2a. Des de l’ascensor de microbiologia fins al final del passadis (V0/299) tenir en compte, aigua
destil·lada, la cambra freda interior, i la sala de calderes.

SECTOR HCV
SECTOR 4.0
SECTOR 4.1
SECTOR 4.2
SECTOR 5.1

Planta 3a. Des de l’ascensor cirurgia fins a l’antiga zona espera HCV
Planta baixa.. Zona guixetes, magatzem, taller, vestuaris SLiPI, quadre elèctric i galeries. Planta baixa
nou aulari.
Planta 1a. De l’aula 1 a l’aula 4
Planta 2a. De l’aula 6 a l’aula 9, SEMINARI E i F, aula informàtica 4 i nous laboratoris
Planta 1a. Bar-restaurant, sales estudis, fotocòpies, menjador pas, WC.

SECTOR 5.2
SECTOR 6-1
SECTOR 6.1

Planta 2a. Des del seminari departaments (seminari 11) fins a l’aula 15
Planta -1. Biblioteca, planta -1 (sencera)
Planta 1a. Biblioteca planta 1a, sala actes, sala graus i WC’S, mòdul alumnes

SECTOR 6.2

Planta 2a. Biblioteca, planta altell

SECTOR 1.2
SECTOR 1.3



Per localitzar el sector veure el color de la taula al plànol
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Director del protocol
És la màxima autoritat de l’edifici mentre estigui activat el protocol. Desenvoluparà les
tasques de director de protocol d’aquest edifici la Degana de la Facultat o, en la seva
absència, el seu substitut.
Cap d’emergències
Ha de dirigir la gestió operativa de l’emergència. Desenvoluparà les tasques de cap
d’emergències el Cap del SLiPI (o adjunt al cap) prèviament anomenat per aquest fi o, en la
seva absència, el seu substitut.
Comitè per a situacions d’emergència (CSE)
El formen part el director del protocol, el cap d’emergències i l’administrador de centre.
Equip de primera intervenció (EPI)
Els integrants d’aquest equip són els primers que es desplacen al punt de conflicte,
determina la gravetat de l’emergència. Són els responsables d’avisar immediatament al Cap
d’Emergències. Està constituït per 3 persones del SLiPI.
Equip de primers auxilis (EPA)
Està format per 3 persones de diferents col·lectius de la facultat. Cas que l’emergència sigui a
un sector determinat, el CSE s’encarregarà d’avisar-los.
Equip d’alarma i d’evacuació o confinament (EAEC)
Són els responsables d’evacuar l’edifici. Cadascú té un sector assignat del qual són
responsables. Una vegada controlada la total evacuació del seu sector han d’avisar al Comitè
de Seguretat i Emergències indicant el sector desallotjat.
Estan formats pels diferents col·lectius de la facultat. Hi ha nomenat una persona i 2 suplents
per cada sectors (excepte alguns sectors que només hi ha un suplent). Han d’anar identificats
amb una armilla taronja.
(*) Veure recomanacions específiques al final d’aquest protocol.

Sectors d’evacuació
Son les zones en les que està dividida la facultat en cas d’emergència.
Centre de control
És el lloc on es reuneix el CSE. S’estableix el centre de control a l’entrada principal de la
Facultat.
Punt de reagrupament (exterior edifici)
Són els punts situats a l’exterior de l’edifici on ha d’anar el personal en el moment d’evacuar
(veure plànol annex).
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Lloc de confinament
Per al confinament de les persones es determinen dues possibilitats en funció del tipus
d’emergència. Una, la facultat i altra la sala d’actes.

COMITE SEGURETAT i EMERGÈNCIES VETERINÀRIA. CSE
Titular
1er. suplent

Director
Maite Martin (1199))
Carmen Diaz-Bertrana (1093)

Administrador
Fernando Kohn (1418)

2on. suplent

Bibiana Juan (1147)

Consol Ruiz (3241)

Adela Rámirez

Unitat
GEINSTAL (manteniment)

Telèfon
616371842

Unitat
Dispensari

Tlf.fix/mòbil abr.
1800/1900

Sílvia Martínez-Quintanilla
(1296)

Cap Emergències
Marcos Garcia
Ivanna Solé

EQUIPS PRIMERA INTERVENCIÓ. EPIs
Nom
Elias Marian

Titular
1er. suplent
2on. suplent
(*) Cas d’urgència immediata l’EPI passarà a ser Director i Cap Emergències.

EQUIPS DE PRIMERS AUXILIS. EPAs
Titular
1er. suplent
2on. suplent

Nom
Servei Assistencial de Salut

Telèfons
Seguretat
SAS
Emergències

2525
1800/1900
112
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EVACUACIÓ GENERAL

Degut a la manca de personal al torn de tarda, els sectors
d’evacuació no tindran EAECS assignats (equips d’ajuda,
evacuació i confinament), es a dir, no vindrà cap membre dels
equips d’emergència a indicar-nos que hem de sortir de
l’edifici.

Us recordem, que en cas d’activació de l’alarma
general, SEMPRE, s’haurà de sortir sense esperar
als equips d’evacuació

Excepcions
(sempre que hi hagi personal disponible)
Aules informàtiques 1, 2 i 3 (sector 1.1-parcial)
SECTOR 1.1
Descripció

Des de l’ascensor central cap a l’aula d’informàtica (1a. planta). Part de
farmacologia, biologia, SIMU, laboratori V0/150 i laboratori integral CTA (1)
Recorregut
Baixar les escales i sortir per la porta d’emergència davant ascensor deganat
Alternatiu
Direcció ascensor central, baixar per les escales cap al hall i sortir per la
porta principal
Titular
Unitat
Telèfon
Tècnic de l’aula d’informàtica
(1) Només les aules informàtica 1, 2 i 3
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Bar restaurant (sector 5.1)
SECTOR 5.1 (Servei Restaurant)
Descripció
Recorregut

Bar-restaurant
Treure per la porta posterior del bar i zona jardi.
Titular
Unitat
Personal bar-restaurant

Telèfon

Biblioteca (sectors 6-1, 6.1 i 6.2)
SECTOR 6-1
Descripció
Recorregut
Alternatiu

Biblioteca planta -1
Anar cap un dels dos extrems i sortir per una de les portes d’emergència.
Pujar al primer pis i anar cap a la porta de la balena
Titular
Unitat
Telèfon
Personal tarda biblioteca

SECTOR 6.1
Descripció

Biblioteca, 1a. planta, sala d’actes i graus, mòdul alumnes (sortida balena)
(2)
Recorregut
Anar cap la porta d’emergència de la balena, sortir per la porta de l’extrem
de la biblioteca i/o per la porta d’emergència de la sala d’actes (depenent
de la ubicació)
Titular
Unitat
Telèfon
Personal tarda biblioteca
(2) Només espais biblioteca

SECTOR 6.2
Descripció
Recorregut

Biblioteca, 2a. planta.
Baixar a la 1a. planta i sortir per la porta d’emergència de la 1a. planta
Titular
Unitat
Telèfon
Personal tarda biblioteca

En funció de la disponibilitat de personal del SLIPI i el tipus d’emergències, el
Cap d’emergències decidirà quin tipus de suport realitzarà el personal del SLIPI
i altres.
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PUNTS REAGRUPAMENT FACULTAT

NOU
AULARI

Punt de control. Comitè de Seguretat i Emergències (CSE)
Punt de reagrupament.
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(*) Recomanacions específiques EAECs
1. En el moment de sentir la sirena d'evacuació haureu d'agafar la vostra armilla identificadora.
2. Heu de vetllar perquè la vostra zona assignada sigui evacuada el més ràpid possible però amb
calma.
3. Haureu de comprovar porta per porta que no quedi ningú. Cas que una porta estigui tancada amb
clau es considerarà que no hi ha ningú.
4. Una vegada evacuada, haureu d'adreçar al personal al punt de reagrupament mes proper.
5. Heu d'evitar que el personal resti a l'espera a la porta d'emergència per on a sortit.
6. Heu de comunicar al Centre de Control (entrada principal) l'evacuació del vostre sector. (molt
important!)
7. Per tal de tenir clar aquesta informació, us recomanem apuntar a la part superior esquerra de la
vostra armilla el número (ex.: sector 2.1).
8. Cas de que alguna persona s'hagi negat a evacuar ho haureu de comunicar en el moment
d'informar al Centre de Control.
9. Si a una evacuació, us trobeu allunyat de la vostra zona d'actuació, haureu de sortir seguint les
instruccions del EAEC, en cap cas haureu d'anar a la vostra zona assignada, el vostre suplent serà el
responsable del sector.
10. També us recordo, que en qualsevol cas, en el moment de sonar la sirena, tothom està obligat a
sortir, no ha d'esperar la vostra actuació.
11. Cas de no disposar d’armilla podeu demanar-la al Cap del SLiPI.
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