ACT.

ACCIÓ

1º

L’emergència s’inicia amb un simulacre de foc a la consulta veterinària
de nutrició, mitjançant l’activació d’un detector d’incendis a la zona.

2º

3º

El Centre de Comunicació i Alarma (CCA) rep l’alarma a través de un
preavís de la instal·lació de detecció automàtica.
Identifica a la centraleta de alarma d’incendis el lloc on s’ha produït
l’emergència i silencia l’alarma (preavís).
El Centre de Comunicació i Alarma (CCA) avisa telefònicament al
Cap d’Emergència (CE) i al Cap d’Intervenció (CI) del que està
succeint i a on.
El Centre de Control i Alarma (CCA) avisa telefònicament seguretat
de la UAB, tel. 93 581 2525, i al Cap d’Emergència (CE) de la
Facultat de Veterinària (93 581 2675), explicant la situació.

4º

El Cap d’Intervenció (CI) avisa a l’Equip d'Intervenció (EI) i es
dirigeixen junts a la zona del sinistre.
Verifiquen la situació.

5º

El Cap d’Intervenció (CI) i l’ Equip d'Intervenció (EI).
Intenten controlar el sinistre amb els mitjans d'extinció disponibles
(extintors)

6º

El Cap d'Intervenció (CI) informa al Cap d'Emergència (CE) de la
magnitud del sinistre.

7º

L'Equip d’Intervenció (EI) no pot controlar l’incendi.

8º

El Cap d'Intervenció (CI) informa el Cap d'Emergència (CE) que la
situació no es pot controlar.

9º

El Cap d'Emergència (CE) decreta l’activació de l’alarma per iniciar
l’evacuació general.

10º

En sentir l’alarma general, els membres de l’equip d’alarma i
evacuació (EAE) evacuen les seves zones, dirigint als treballadors i
als clients cap a les sortides d’evacuació. Verifiquen que no queda
ningú a la zona i el correcte tancament de les portes tallafocs.
Un cop a l’exterior l’equip d’alarma i evacuació (EAE) es dirigeix cap
al punt de trobada. Un cop arriben al punt de trobada informen al
Cap d’Emergència de l’estat de l’evacuació de la seva zona i de les
incidències que hagin succeït.
El Cap d’Emergència (CE), un cop s’ha finalitzat el recompte,
decreta el final del simulacre donant l’ordre de desactivar l’alarma i
autoritza la tornada a l’activitat.

11º

12º

