GUIÓ SIMULACRE – CASA CONVALESCÈNCIA 2019
Data: 2 de Desembre de 2019
Hora:16:15 h
1. Situació
Detecció incendi al compacte de la biblioteca de l’ala sud, que obliga a
l'evacuació general de tot l'edifici de Casa Convalescència.
2. Objectius
Atès que existeix un Pla d’Autoprotecció de Casa Convalescència homologat
al desembre de 2017, atès que s’han produït canvis d’ubicacions de llocs de
treball a l’edifici, atès que hi pot participar gent que no ha intervingut mai en
aquest tipus d’exercicis i atès que existeix un Manual d’Actuació en Cas
d'Emergència, s’estableixen com a objectius principals
• la capacitació de les persones que han d’intervenir,
• la verificació de disposar dels mitjans adients, i
• l’avaluació de la conveniència dels protocols definits.
3. Temporització del simulacre
HORA
16:15
16:16
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16:19
16:19

SITUACIÓ
S’activa un detector d’incendi al compacte de la
biblioteca de l’ala sud. Aquest fet fa que s’activi el
preavís a la centraleta indicant la zona.
La persona del CC que comprova la centraleta i
informa presencial o telefònicament al Cap
d'Intervenció (CI) i al Cap d'emergència (CE)del
que està succeint i a on.
El CE es desplaça al CC i espera informacions del
CI. S'equipa amb l'armilla blava.
El CI, s’equipa amb l’armilla d’identificació i avisa
per telèfon als membres de l'Equip de Primera
Intervenció(EPI) de la planta soterrani, planta ala
sud, que alhora s’equipen amb l’armilla. Es
dirigeixen al punt del sinistre i verifiquen l'alarma.
El CI comprova que el foc no es pot controlar amb
els mitjans propis, i avisa telefònicament al CE de la
situació.
El CE valora la situació i decideix activar el Pla
d'Emergència. Ordena al CC activar l'alarma
general de Casa Convalescència de manera
contínua, indicant l'evacuació total del d'edifici.
(en funció del temps transcorregut des de
l’activació del preavís, pot ser que l’alarma
contínua s’activi automàticament.)
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El CE ordena al CC que avisi les ajudes externes
(112 i Seguretat HSP 93 556 58 55) i que baixi les
pilones de l’entrada principal .
El CE agafa el megàfon i es desplaça al punt de
reunió del jardí de l’entrada principal.
En sentir l'alarma general de l’edifici, els membres
de l’Equip d'Alarma i Evacuació (EAE) s'han
d'equipar amb les armilles i han d'evacuar els seus
sectors, dirigint als treballadors i públic (estudiants,
visites...) cap a les vies i sortides d'evacuació de
cada sector. En el cas de les aules han de sol·licitar
ajuda als professors. Han de verificar que no queda
ningú a la zona i el correcte tancament de les
portes tallafoc.
En aquest moment el CI i els EPI’s es desplacen al
punts de trobada, i ajuden als EAE durant
l’evacuació.
Els membres de l’Equip de Primers Auxilis (EPA), com
que en principi no han d’intervenir per la
naturalesa del simulacre, ajuden als EAE durant
l’evacuació.
Els responsables dels punts de trobada s’equipen
amb l’armilla de color taronja, agafen el mòbil
assignat i el registre de control d’evacuació i es
desplacen al seu punt de trobada. En el moment
de sortir, poden indicar a qualsevol company/a
que no tingui cap altre funció, que es situïn a les
sortides de l’edifici per evitar que les persones que
ja han sortit de l’edifici puguin tornar a entrar.
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Un cop a l'exterior els EAE’s s'han de dirigir cap als
punts de trobada corresponents a la seva zona:
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Responsables de
punt de trobada

Punt de trobada jardí de l’entrada principal (St.
Antoni M. Claret/St. Quintí): persones que treballen
o que es trobin en els soterranis i en la planta baixa.

16:28

Punt de trobada jardí de l’entrada per l’Hospital:
persones que treballen o que es trobin en les
plantes primera, segona, tercera i quarta, a més de
les aules 011, 013, 05, 07 de l’ala sud de la planta
baixa.
Els membres de l'EAE controlen la presencia del
personal als punts de trobada. Quan hi arribin, han
de buscar al Responsable del seu punt de trobada
(Xavier Vaquerizo jardí de l’entrada principal i
Marta de los Ríos jardí de l’entrada per l’Hospital) i
l’han d’informar del sector que han evacuat i de
les incidències que hagin observat.
Els Responsables del punt de trobada registren la
informació.
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Durant l’evacuació els Responsables dels dos punts
de trobada han d’estar en contacte
telefònicament per fer el seguiment de l’estat de
l’evacuació.
El Responsable del punt de trobada del jardí de
l’entrada principal informa personalment al CE que
tot l’edifici ha estat evacuat.
Un cop es confirma que no hi ha cap incidència i
s'ha verificat que el risc ha desaparegut, el CE
decreta el final del simulacre, donant ordre de
desactivar l'alarma general. Informa que s'ha
tractat d'un exercici de simulacre, agraeix la
col·laboració i autoritza la tornada a la normalitat.
S’informa al 112 de la finalització del simulacre i es
reuneix el Comitè d’Emergència a l’aula 04 (planta
baixa).
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4. Materials:
-

Equips de comunicació:
o
o

-

Equips de identificació:
o
o

-

Telèfons fixes i mòbils dels equips d’emergència de Casa
Convalescència.
Megàfon.

Armilla blava Cap d'Emergència.
Armilles taronges Resta Equips.

Equips de primers auxilis:
o

Farmacioles portàtils.

5. Telèfons d’interès
 Centre de Control

5000 / 5007

 Cap d’Emergència

5002 / 6120 - 676935666

 Cap d’Intervenció

5003 / 6104 - 639387673

 Cap d’Evacuació

5075 / 6056 - 687630454

 Responsable Punt de Trobada Jardí 5075 / 6056
entrada principal
 Responsable Punt de Trobada Jardí 5064 / 1109
de l’entrada per l’Hospital

 Cap de Primers Auxilis

5097 / 6057 - 687630453

 Emergències

112

 Centre Receptor d’Alarmes. Policia 092
Local
 Bombers
 Centre

080
de

Receptor

d’Alarmes 933126371

Municipal
 CECAT

935517285

 Seguretat UAB

93 581 25 25
seguretat@uab.cat

 Cap de Seguretat UAB
Fernández de Bobadilla)
 Cap de Seguretat HSP

93.556.58.55

(Magdalena del Río)
 Cap

de

Padrós)

Prevenció

(Manel 93 581 41 60
manel.fbobadilla@uab.cat
MdelRio@santpau.cat

HSP

(Rafael 619 27 38 64
rpadros@santpau.cat

