INSTRUCCIONS PER ALS EQUIPS D'ALARMA I EVACUACIÓ (EAE)
Responsables: el personal d’administració, els professors de guàrdia, professors sense alumnes al seu
càrrec en el moment de l’emergència (en grups de persones)
EN EL MOMENT DE REBRE L'ORDE D'EVACUACIÓ DEL CENTRE (SENYAL D’ALARMA):
1. Demanaran les claus a consergeria per OBRIR les portes d’accés al pati i deixar la porta de la SORTIDA
D’EMERGÈNCIA ben oberta i retirar qualsevol tipus d’obstacles que obstrueixin el pas.
2. Donaran l’AVÍS D’ALARMA D’EVACUACIÓ a viva veu a la SALA D’ACTES, ARXIU, AULA UEECO i a les
AULES PREFABRICADES i a la resta de persones presents a la instal·lació prioritzant aquells llocs on la
sirena o el timbre se sentin menys.
3. Se situaran a les SORTIDES D’EMERGÈNCIA (les escales i portes del pati) de cada planta canalitzant i
organitzant els fluxos d'evacuació.
4. No permetran la utilització de l’ascensor.
5. Primer es desallotjarà la planta baixa; mentrestant, els que estiguin situats a la primera i segona planta no
poden deixar baixar les escales. Després baixa la primera planta i, en finalitzar, s’avisa la segona planta
perquè vagi començant a evacuar.
6. Els situats a plantes superiors no deixaran baixar cap grup d’alumnes fins que no tingui la confirmació que
han estat desallotjats els de la planta immediatament inferior a ells.
7. S'actuarà amb serenitat i calma, tranquil·litzant als alumnes.
8. S'ajudarà les persones menys capacitades demanant ajuda a l’EQUIP DE PRIMERS AUXILIS, si és
necessari, sense abandonar el lloc assignat.
9. Una vegada finalitzada l'evacuació de cada planta, heu de verificar que no queda ningú endarrerit,
especialment en lavabos, despatxos, sales de reunió, magatzems, i n'heu d'informar al CAP
D’EMERGÈNCIA.
10. S'aniran tancant les portes després de comprovar que no queda ningú endarrerit.
11. S'abandonarà l'edifici després dels alumnes i professors, utilitzant les vies d'evacuació.
12. Heu d'actuar amb serenitat i fermesa per aconseguir una evacuació ràpida i ordenada, seguint les pautes
següents:


Heu de guiar els ocupants de la zona cap a les vies d'evacuació i cap al PUNT DE REUNIÓ o
TROBADA (Pista d’atletisme), tranquil·litzar-los i evitar que corrin.



No heu de permetre que les persones que vulguin retrocedir per recollir objectes personals o per
buscar germans o amics ho facin.



Heu de fer la maniobra d'enviament de l'ascensor d'ús exclusiu de bombers a la planta baixa.



Heu d'ajudar les persones impedides o ferides, i demanar ajuda als EQUIPS DE PRIMERS
AUXILIS, si és necessari.



Heu d'evitar aglomeracions en accessos, passos i finals d'escales.

13. Una vegada evacuada la vostra planta, us heu de reunir amb la resta de components de l'EQUIP
D’ALARMA I EVACUACIÓ i us heu de dirigir cap al punt de reunió corresponent.
14. Heu de verificar en el PUNT DE REUNIÓ la possible absència de personal.
15. Us heu d'encarregar que tothom sigui al PUNT DE REUNIÓ i esperar a rebre noves instruccions del cap
d'Emergència.
16. Heu d'indicar als companys de planta el moment en què cal tornar a l'activitat normal.

NO ARRISQUEU LA VOSTRA INTEGRITAT FÍSICA EN CAP CAS

