BENVOLGUTS, BENVOLGUDES,

EVACUACIÓ

NORMES BÀSIQUES D’ACTUACIÓ
EN CAS D’EMERGÈNCIA

A continuació us exposem un seguit de

Si detecteu un problema que requereix evacuar l’aula,

pautes d’actuació que us demanem que

o bé us donen instruccions els Responsables de la

seguiu per a poder garantir la vostra

Trobada o els Serveis de Seguretat del Campus, per

seguretat i la dels assistents a la trobada, en

evacuar l’edifici, haureu d’actuar de la manera

cas que es produeixi una emergència a les

següent:

dependències

de

la

UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA.

•
•

Mantingueu la calma, no correu ni crideu.
Digueu a les persones que hi ha a les aules
que han de sortir.

•

Dirigiu-vos a la sortida més propera, havent
comprovat que no queda ningú

SI DETECTEU UN CONAT D’EMERGÈNCIA DURANT
LA TROBADA:

•

a l’aula.

•

les

portes

de

les

aules.

Aviseu a algun dels següents
responsables de l’acte:

•
•
•

-ADOLFO REVUELTA: 690 639 257
-JAUME MOREGÓ: 619 785 126
o bé per mitjà dels Walkie-Talkie
identifiqueu-vos i comuniqueu:
o

Tipus d’incidència

o

Magnitud; i

o

Localització

Recordeu que el personal de Seguretat
del Campus s’encarrega d’executar
l’emergència i cridar a les ajudes
externes.

En cas que hi hagi una emergència, aquestes
persones s’encarregaran de dur a terme les
tasques que tenen encomanades.

No us entretingueu.
No utilitzeu mai els ascensors.
Seguiu

les

indicacions

dels

Responsable de la Trobada o bé dels Serveis

-GUILLEM LOZANO: 629 149 533

•

Tanqueu

de Seguretat del Campus.

•

No retrocediu, tret del cas que la sortida
estigui bloquejada.

•

Un cop a l’exterior de l’edifici, no us quedeu
aprop de les portes de sortida per no
obstaculitzar-les.

NO US MOGUEU DEL PUNT DE TROBADA
(Veure plànol adjunt)

TROBADES UOC a la
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA - UAB

SI NO PODEU SORTIR
PER LA GRAN QUANTITAT DE
FUM QUE HI HA...

UTILITZACIÓ D’EXTINTORS
RECORDEU:

•

Comenceu l’extinció amb els extintors portàtils de
la zona, si la magnitud de l’incendi ho permet i

•

sí, sense posar-vos en perill.

o per Walkiecol·locant un

•

finestra, etc.).

•

si hi ha foc o

•

cura d’agafar el broc per la
part aïllada.

•

hi ha a l’etiqueta de
l’extintor.

•

•

Si us trobeu en un
local ple de fum,
avanceu de quatre
grapes: l’atmosfera

•

Dirigiu el difusor a la base de les flames.

•

Esgoteu el contingut de l’extintor.

•

Evacueu la zona, si l'incendi no es pot controlar, i
tanqueu les portes que aneu deixant enrere.

és més respirable i
la temperatura és més baixa (l’aire fresc es

•

troba ran de terra).

•

desenvolupi el sinistre, sempre podreu comptar

Protegiu-vos la boca i el nas amb mocadors i

No obriu cap porta que sigui calenta: Això vol
dir que el foc és a prop.

Actueu sempre en parelles, ja que davant de
qualsevol eventualitat, o segons com es
amb l’ajuda d’una altra persona.

acluqueu els ulls sempre que pugueu.

•

Traieu el passador de
seguretat estirant l’anella.

refredar-les.

•

B

Seguiu les instruccions que

possibles entrades
mullats per tal de

A

En cas que l’extintor sigui de CO2, tingueu especial

fum darrere, ruixeu-la sovint i tapeu les
de fum amb draps

C

procureu no capgirar-lo.

Mantingueu la
porta tancada

Despengeu l’extintor d’incendis que tingueu més a
prop i que sigui apropiat per a la classe de foc;

objecte
cridaner a la

PUNTS DE
TROBADA

teniu coneixements de lluita contra incendis; això

Feu saber on us heu quedat tancats (per telèfon
Talkie, o bé

PUNT DE TROBADA

No deixeu mai que el foc us talli les possibles vies
de sortida. Situeu-vos entre la porta de sortida i
les flames.

A: Punt de reunió zona Blava
B: Punt de reunió zona Groga
C: Punt de reunió zona Vermella

