INSTRUCCIONS PER ALS EQUIPS D'INTERVENCIÓ (El)
Responsables: el professorat de guàrdia, professorat sense alumnes al seu càrrec en elmoment de
l’emergència o personal administratiu (2 o 3 persones només)
SI DESCOBRIU UNA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA (INCENDI, VESSAMENT...) O ALGUN PROFESSOR /
ALUMNE US AVISA D'AQUESTA SITUACIÓ:


Heu de comprovar que no es tracta d'una falsa alarma i confirmar-ho directament al CAP D’EMERGÈNCIA,
al qual s'han d'indicar clarament les dades següents:
o Identificació personal.
o Lloc i tipus d'emergència.
o Equips i materials implicats.
o Possible evolució de l'emergència.
o Nombre i gravetat dels ferits.






Heu de combatre qualsevol emergència per parelles, sempre que sigui possible.
Una vegada avaluada la possibilitat de controlar l'emergència, cal actuar amb els mitjans al vostre abast
(extintors, BIE...).
No adopteu actituds heroiques, conserveu la calma i actueu amb decisió.
En cas d’incendi:
1. Si el conat s’estén, aïlleu la zona i no obriu portes ni finestres per evitar la propagació.
2. En utilitzar un extintor, recordeu que la seva càrrega dura de 8 a 10 segons. No el
malgasteu.
3. Si no hi ha possibilitat d'extinció, romangueu refredant les zones adjacents, desallotjant-les
de material combustible i tapant les escletxes i davall les portes amb draps.







Heu d’haver llegit o tenir alguna noció de com utilitzar els mitjans d’extinció de foc i d’altres. Convé que
mireu dins el Moodle la informació referent al Pla d’actuació.
Si s'aconsegueix controlar l'emergència, heu d'avisar el CAP D’EMERGÈNCIA i romandre inspeccionant el
lloc com a mesura preventiva per assegurar que l’emergència s’ha extingit total i permanentment.
Quan arribi el CAP D’EMERGÈNCIA, cal informar-lo de l'estat de l'emergència, donar-li suport en tot el que
sol·liciti i seguir les seves instruccions.
A l'arribada dels bombers, poseu-vos a les seves ordres i col·laboreu fonamentalment amb informació. No
exagereu, sigueu veraços i concrets.
DESCONNECTAU L'ENERGIA ELÈCTRICA del quadre elèctric!

NO ARRISQUEU LA VOSTRA INTEGRITAT FÍSICA EN CAP CAS

