
CONSELLS EN CAS D'INCENDI EN UN EDIFICI 

Prevenció:

 No tinguis llumins ni encenedors a l'abast dels nens.

 No guardis productes inflamables prop de fonts de calor.

 Informa't de les instruccions establertes en cas d'incendi a l'edifici on vius i al teu lloc de 
treball.

 Mantén els extintors en bon estat i assegura't que siguin revisats periòdicament.

 No manipulis productes inflamables mentre fumes.

 Fes les revisions pertinents de calderes, estufes, fogons, altres instal·lacions de gas 
abans de l'hivern.

En cas d'incendi en un habitatge:

 Si hi ha foc o fum darrera de la vostra porta, no l'obris!,  ruixeu-la sovint, i tapeu les 
possibles entrades de fum amb draps mullats i feu-vos veure per la finestra tancada. 
Sobretot, no surtis a l'escala!! espera l'arribada de Bombers i les seves indicacions.

 Si el foc és dins del teu habitacle, tanca totes les portes que et trobis mentre t'allunyes 
de l'habitació amb foc. Truca als Bombers i avisa als veïns.

 Evita els corrents d'aire.

 Talla el subministrament elèctric i del gas.

 Si hi ha molt de fum en l'habitació, avança de quatre grapes.

 Si es tracta d'un foc petit prova d'apagar-lo amb aigua o amb un extintor atacant sempre 
la base del foc; també pots tapar-lo amb una manta no sintètica.

 Allunya del foc els productes que poden encendre's i propagar l'incendi.

 Si  es  cala  foc  en la  roba d'una  persona,  fer-la  rodar  per  terra  i  cobrir-la  amb una 
flassada. Si es disposa d'aigua, mullar-la-hi.

 

En cas d'incendi en una gran superfície o local públic:

 Dóna l'alarma i segueix les instruccions establertes.

 Procedeix a l'evacuació per les vies i  sortides d'emergència  indicades.  No perdis la 
calma. Cal anar de pressa però sense córrer i arrambat a la paret.

 No retrocediu a buscar objectes personals.

 Si es tracta d'una aglomeració de gent, no empenyis les persones del davant; segueix el 
pas del grup.

 En cas d'evacuació, no s'han de fer sevir els ascensors ni les escales mecàniques.


