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

PROTECCIÓ CIVIL L’HOSPITALET

CONSELLS PER A UNA
CONDUCCIÓ SEGURA V.

QUE FER EN CAS DE PROBLEMES A UN TÚNEL.
Els túnels de carretera són sempre trams perillosos per a la
circulació. Aquest risc es multiplica quan es produeix un
accident de trànsit al seu interior, cosa bastant freqüent. Molts
dels accidents de trànsit que es produeixen a l’interior d’un
túnel, ocorren per no respectar els senyals de tràfic i /o no tenir
precaució durant el trànsit per un lloc tant potencialment
perillós com és un túnel.
Farem aquí una petita ressenya de les qüestions bàsiques a
tenir en compte quan ens trobem amb un túnel i, que fer si
tenim alguna incidència:

PAUTES GENERALS:
- Respectar la velocitat màxima.
- Mantenir la distància de seguretat suficient.
- No fer un canvi de sentit ni fer marxa enrere en el seu
interior.
- Si ens trobem amb un incendi al vehicle, només intentar
apagar-lo si es troba en fase inicial. Si està en fase
avançada, demanar auxili a emergències i sortir
ràpidament del túnel per la sortida d’emergència.
- El foc i el fum, poden causar la mort. El que menys
importa en aquests moments és l’estat del vehicle, dins
d’un túnel la vida està en joc.
- Respectar en tots els casos les instruccions que ens donin
el personal del túnel i/o els especialistes d ‘emergències,
així com la informació que hi hagi als panells del túnel.

ABANS D’ENTRAR A UN TÚNEL:
- Comprovar que portem el dipòsit prou ple.
- Procurem sintonitzar l’emissora que informa sobre el
transit del túnel.
- Minorar la marxa.
- Encendre els llums i treure’ns les ulleres de sol.
- Parar atenció als semàfors i als senyals lluminosos.

A L’INTERIOR DEL TÚNEL:
- Mantenir una bona distància de seguretat envers el
vehicle del davant.
- Respectar els límits de velocitat.
- Memoritzar sortides de seguretat i telèfons d’emergència.
- A un túnel amb doble sentit de circulació, conduir sempre
a prop del voral dret i no sobrepassar la línia central.
- Aturar-se únicament en cas d’emergència.

EN CAS DE CONGESTIÓ CIRCULATORIA A UN TÚNEL:
- Encendre els llums d’ emergència.
- Mantenir la distància mínima de cinc metres respecte al
vehicle del davant.
- Aturar el motor.
- Mantenir-se a l’interior del vehicle.
- Seguir per l’emissora de ràdio, els butlletins informatius
del trànsit.

EN CAS D’AVARIA O ACCIDENT A L’INTERIOR DEL TÚNEL:

- Encendre els llums d’ emergència.
- Intentar apropar el vehicle a les zones de parada
d’emergència o al voral.
- Aturar el motor.
- Abandonar el vehicle amb l’armilla reflectant.
- Informar al servei d’emergències, fent ús del telèfon
d’emergències i no amb el mòbil.
- Esperar l’arribada dels serveis d’auxili.
- Ajudar als possibles ferits.

INCENDI EN EL PROPI VEHICLE:
- Encendre els llums d’ emergència.
- Si és possible, treure el vehicle del túnel. Al fer-ho no feu
marxa enrere ni fent maniobres a l’interior.
- Si no és possible, aparqueu el vehicle a un dels
estacionaments per avaries, a una via d’estacionament o
al voral de la calçada.
- Aturar el motor i deixar la clau posada en el contacte.
- Informar a emergències.
- Intentar apagar el foc, només si està iniciant-se.
- Ajudar als ferits si n’hi ha.

INCENDI A UN ALTRE VEHICLE:
-

Encendre els llums d’emergència.
Mantenir distància de seguretat.
Apartar el nostre vehicle respecte del vehicle en flames.
Informar als serveis d’ emergències.
Ajudar als ferits.

