Ajuntament de L’Hospitalet
Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme
Servei de Protecció Civil.

PROTECCIÓ CIVIL L’HOSPITALET

RISCOS A LA LLAR

SEGURETAT A CASA??
CAMPANYA DE PREVENCIÓ DELS RISCOS A LA
LLAR PER A INFANTS I JOVES.

CASA TEVA, ES SEGURA?.
N’ ESTEM SEGURS?
Repassem els hàbits a casa, amb aquestes preguntes
elaborades per protecció civil.
Així si hi ha cap risc o qualsevol mancança, podràs
detectar-la fàcilment i demanar que es solucioni, ( observa
les respostes que siguin NO , i veuràs les mancances de
seguretat de casa teva), si pel contrari, totes les respostes
han sigut SI, ¡¡Enhorabona, la teva casa es segura!!

COMENÇEM PER LA CUINA...
SI NO
- Tenen prou llum la cuina i el safareig
-

.

La bateria de cuina te anses o mànecs aïllants ?

- Quan cuineu procureu que els mànecs de
paelles i cassons no sobresurtin de la cuina?
- Si es vessa alguna cosa a terra ,
es recull immediatament?
- Els ganivets estan desats en un compartiment
especial?
- Els petits electrodomèstics i aparells elèctrics
estan lluny del safareig?
- Els productes de neteja estan desats adequadament?
- Utilitzeu una escala , en lloc d’una cadira
per arribar als prestatges mes alts?
- Tanqueu les portes i els calaixos , immediatament
desprès d’haver-ne fet ús?
- Desconnecteu els aparells elèctrics ,
abans de netejar-los?

SI
- Eviteu els corrents d’aire que incideixen
sobre el foc?
- T’eixugues les mans abans d’usar
aparells elèctrics?
- Saps on es l’interruptor diferencial
de la llum i pots desconnectar-lo?
- Saps on son les claus de pas de la llum
el gas i l’aigua, i saps tancar-les?
- Tanqueu la clau de pas quan aneu a dormir?
I quan sortiu de casa?
- Teniu substancies combustibles o
Inflamables a prop de focus de calor?
- La clau del gas es accessible, pots veure
Si està en bon estat i funcionament?

NO

ARA ANEM AL BANY...
SI
- Al terra de la banyera i / o la dutxa i ha
col·locats elements antilliscants?
- Hi ha una barra per agafar-se a la
per entrar o sortir de la banyera o
la dutxa?
- Evites utilitzar aparells elèctrics al bany
quan vas descalç?
- T’eixugues les mans abans d’utilitzar
aparells elèctrics?
- Quan ets a dins de la banyera o la dutxa,
fas servir algun aparell elèctric?
- Utilitzes esprais a prop d’una flama o
d’una font de calor?
- Procures que el terra del bany,
estigui sempre sec?

NO

PASSEM A LES HABITACIONS...
SI
-

Estan lliures de mobles i altres objectes
les àrees de pas?

-

Si teniu llar de foc,està protegida amb pantalla?

-

Evites les connexions múltiples als endolls?

- Pots encendre i apagar el llum des de el llit?
- Quan ets al llit , procures no deixar coses amb
flama o foc enceses ( encens, espelmes..)?

NO

ALTRES COSES DE CASA...
SI
- Està l’escala ben il·luminada?
- Els esglaons i el passamà, estan be?
- Els endolls de casa estan protegits,
per evitar accidents amb els mes petits?
- Disposeu a casa d’un extintor d’incendis?

- Si teniu garatge,abans de posar en marxa
el cotxe, obriu les portes del garatge?

I RECORDA, S’HA DE CORREGIR
TOT ALLÓ EN QUE LA RESPOSTA
SIGUI :

NO
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NO

