Pla d’emergència

Instruccions pels visitants

Prevenció de Riscos Laborals

Com avisarem
Algú detecta una emergència
Avisa el personal de l’institut
La persona que rep l’avís ho comprova
Avisa al responsable de donar l’alarma (RECEPCIÓ)
Si el responsable no hi és:
DÓNA L’ALARMA AVISA ELS
BOMBERS I AL CRA

Si el responsable hi és
l’avisa aquest DÓNA
L’ALARMA AVISA ELS
BOMBERS I AL CRA

TEL: 112
SISTEMA D’ALARMA: Timbre o botzina
SISTEMA D’ALARMA DE CONFINAMENT:

Sirena de megafonia o botzina

Senyal del timbre o botzina intermitent en cas d’evacuació:
1s - - - - - - - - - - - - 2m
Senyal de la sirena o botzina en cas de confinament;
So constant.
Model d’avís: Sóc del Centre INS MONTILIVI, situat a
l’avinguda Montilivi, 125 de Girona.
 Tenim ( dir tipus d’accident).
 A (Dir lloc de l’IES on ha succeït).
 Hi ha ... ferits i estem evacuant el centre.
 Sóc ( Nom de la persona que truca des del tel. 972
209458)
 Al entre hi ha uns 1000 alumnes.
LLOC DE CONCENTRACIÓ
PISTES ESPORTIVES I PATIS
Seguir les instruccions del personal del centre
EL POLSADOR D’ALARMA ESTÀ SITUAT A RECEPCIÓ
A LA COLUMNA DE L’ESQUERRA
EL DE CONFINAMENT ESTÀ SITUAT SOTA EL MICRÒFON DE
MEGAFONIA

Visitants
Què fer en cas d’evacuació
 Hauran de deixar bosses i objectes personals i evacuar
amb tranquil·litat, de pressa però sense córrer, i sense
tornar mai enrere.
 Si estan en una aula, el professor/a, monitor/a o el
responsable del grup tancarà finestres, llums i portes i
serà l’últim en sortir del lloc
 Si es troben a qualsevol planta de l’edifici , evacuar
seguint les instruccions del responsable de planta, i
hauran d’anar al punt de concentració. Per baixar les
escales es farà formant dues files que se situaran
arramblades a la paret.
 Finalment desplaçar-se cap alguna de les zones segures
i un membre del grup anar a informar de la seva situació
a un responsable de la evacuació que estarà situat a
l’entrada de l’edifici principal.
Què fer en cas de confinament
 Si són a fora, hauran d’entrar a l’edifici i seguir les
instruccions del/la responsable de la planta.
 Hauran de col·locar-se ordenadament darrere del
responsable de planta que farà de guia si han de
confinar-se en una altra zona del centre que no sigui la
seva aula.
 Si estan en una aula el professor/a monitor/a o el
responsables del grup tancarà finestres i portes i
esperaran instruccions.
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