CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ PEL RISC QUÍMIC
CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ
Accident químic
En determinades instal·lacions industrials s’empren productes perillosos. També es transporten per
carretera, ferrocarril, vaixell, etc. Alguns accidents en aquestes activitats industrials o en el transport
poden comportar un risc important per a la població i el medi ambient.
Recomanacions bàsiques:
Si vius o ets temporalment en una zona industrial amb risc, demana informació a l’ajuntament. A més a
més, prepara el material següent: un transistor i piles de recanvi, menjar envasat i aigua embotellada.
Estudia també quines són les habitacions de la casa més protegides (les més interiors).
Recomanacions en situació de crisi:
En aquest tipus d’emergències es poden donar dos tipus d’accidents: un núvol tòxic o una explosió. A les
zones on hi ha aquest tipus de risc s’instal·len sirenes d’alerta, les quals es posen en funcionament en cas
d’emergència. L’inici de l’alerta davant dels accidents s’anunciarà per una sirena que repeteix 3 senyals
d’un minut de durada, espaiats per 5 segons de silenci. El final de l’emergència s’anunciarà per un senyal
continu de la sirena durant 30 segons.
Si hi ha un núvol tòxic, has d’actuar de manera diferent si ets dins d’un edifici o fora.
A) Si ets a casa o dins d’un edifici:










Confina-t’hi, si és possible a les habitacions més interiors.
Tanca les portes i les finestres.
Para els sistemes de climatització i ventilació.
Segueix les instruccions de les autoritats.
Escolta la ràdio per saber l’evolució de l’emergència i les accions a seguir.
No fumis, no encenguis foc.
No utilitzis el telèfon, deixa les línies lliures per als equips de socors.
Para els sistemes de climatització i ventilació.
No vagis a buscar els nens a l’escola, els professors en tindran cura.

B) Si ets a l’exterior, tingues en compte que:



Un vehicle no és un lloc segur: confina’t al primer edifici que trobis a prop.
Si vas a peu, refugia’t al primer edifici que trobis.

Què has de fer si hi ha perill d’explosió i ets a casa o en un edifici:





Allunya’t de les finestres i confina’t a la part oposada al lloc on s’espera l’explosió.
Protegeix els vidres fent-hi una creu amb cinta aïllant.
Baixa les persianes i corre les cortines.
Utilitza les taules, les cadires i els mobles com a barrera.

Què has de fer si hi ha perill d’explosió i ets a l’aire lliure:


Protegeix-te darrere de talussos naturals.

Accident en el transport de mercaderies perilloses
El transport de mercaderies perilloses pot comportar riscos greus per a les persones i el medi ambient si
es produeix un accident durant el transport o la distribució.
Recomanacions bàsiques:
Els vehicles que transporten mercaderies perilloses porten unes plaques de color taronja amb unes xifres
que indiquen la substància que transporten.
En cas de produir-se un accident:







Assenyala i abalisa l’accident. Assenyala davant i darrere: a la carretera s’han d’utilitzar els llums i els
triangles de senyalització o bé hi ha d’haver persones apostades als llocs adequats.
Mantén-te a distància del lloc de l’accident.
Avisa els serveis d’urgència.
Precisa el lloc i la naturalesa de l’accident, el nombre aproximat de víctimes i el tipus de danys
materials i, si és possible, el nombre que indica la placa taronja del vehicle.
No fumis.
No toquis els ferits llevat que es cali foc.

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER ALS ACTUANTS







Observa els consells precedents: són els consells generals d'autoprotecció per a la població.
Informa't de la zona segura, on s’ha d’actuar. No entris a cap edifici ni estructura de la qual no
coneguis el risc.
Estigues atent a la direcció i la força del vent.
Informa't periòdicament de la situació.
La roba i el calçat han de donar-te protecció. Vesteix i calça adequadament.
NO T'ARRISQUIS INÚTILMENT !

