Instrucció bàsica
per actuar en cas d’emergència
Identificació de les dependències
Aquesta instrucció és d’aplicació a l’edifici Mercè

Identificació dels mitjans de protecció col·lectiva
Als passadissos i als distribuïdors hi ha els mitjans de protecció específics que s’identifiquen amb els senyals
següents:
Polsador
d’alarma

Extintor
d’incendis

Boca d’incendi
equipada

Direcció cap
a la sortida
d’emergència

Sortida
d’emergència

Equip de
rescat cardiac
(recepció)

Què cal fer en cas d’incendi
1. Protegeix-te del foc per evitar exposar-te al fum de la combustió.
2. Avisa tan aviat com sigui possible, trucant als telèfons d’emergència del campus:

2001

2710

o bé,

Recepció

Centre de Recepció d’Alarmes

També es pot donar l’alerta prement un dels polsadors d’alarma.
3. Intenta sufocar el foc emprant un extintor, si és necessari i sempre que et consideris capaç de fer-

ho, seguint les instruccions i les mesures de precaució que s’especifiquen a l’etiqueta.

Què cal fer en cas de sentir la sirena d’evacuació
1.

Segueix els recorreguts d’evacuació senyalitzats, que et
conduiran a la sortida d'emergència més propera. Fes-ho de pressa però
sense córrer.

2. No obstaculitzis les sortides d’emergència, en sortir de l’edifici.
3. Adreça’t al punt de reunió previst, la PLAÇA DE LA MERCÈ, al

costat de la font de Neptú.
4. Queda’t al punt de reunió a l’espera d’instruccions.

Què cal fer en cas d’accident
1.

Protegeix-te de la situació de risc que ha provocat l’accident per evitar convertir-te en víctima.

2. Avisa tan aviat com sigui possible, trucant als telèfons d’emergència del campus (2001 o 2710).

Si l’accident és greu o molt greu, truca primer al telèfon:
3.

112

Socorre a la persona accidentada, si en saps, o fes-li companyia fins que arribin els socorristes o el
personal sanitari.
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