MEDIDAS DE EVACUACIÓN
•

Siga as instrucións dadas polos equipos de
emerxencia.

•

Manteña a calma, non grite.

•

Desconecte os equipos eléctricos e de calor.

•

Acompañe ao persoal alleo ao edificio que estea
con vostede.

•

Peche as ventás da súa aula ou zona de traballo.

•

A última persoa en saír da dependencia pechará a
porta e colocará un obxecto visible diante da
mesma.

•

Non retroceda a recoller obxectos persoais nin a
buscar a outras persoas.

•

Se existira fume abundante, camiñe agachado e
cúbrase o nariz e a boca cun pano ou outra peza.

•

Se por algunha razón non puidese chegar a zona
segura, deberá comunicalo:
- Se é posible, ao EAE da súa planta, quen se
encargará de informar sobre a súa situación.
- Se non é posible, fágao a través da ventá.

•

Non use o ascensor.

•

Abandonado o edificio, diríxase á Zona de Reunión.

ZONA DE REUNIÓN EXTERIOR

Accións en caso de Emerxencia
Edificio de Ciencias Experimentais

Nesa zona, comprobe se falta
algún compañeiro e
comuníqueo ao Responsable de
E.A.E. da súa planta.

Servizo de Prevención
de Riscos Laborais

USO DOS EXTINTORES PORTÁTILES

ACCIÓNS EN CASO DE INCENDIO
•

•

•

Notifíqueo, mediante pulsador de alarma ou
por teléfono, a Conserxería.

•

TELÉFONO DE AXUDA EXTERIOR

Descolgar o extintor.
Urxencias exteriores

Teléfono

Centro de Atención de
chamadas de Urxencias

112

Manteña a calma, non grite.
Intente apagar o lume co extintor máis próximo.

•
•

En caso de que non poda facelo, peche a porta
do local incendiado.

•

Siga as instrucións dadas polos equipos de
emerxencia.

Quitar o precinto, a anilla
ou seguro cando se estea
en posición.
¿Que información é necesario facilitar?

•

ACCIÓNS EN CASO DE AMEAZA DE BOMBA

Accionar o mecanismo
de disparo, apretando a
pistola.

•

Identificación do interlocutor.

•

Suceso que motivou a chamada.

•

Lugar preciso no que se produce.

•

Actuacións realizadas ata ese momento, no
caso de que se coñezan.

•

Se
identifica un paquete
sospeitoso
comuníqueo a Conserxería e espere instrucións.

•

Antes de abandonar o centro comprobe se hai
algo que lle parece sospeitoso, NIN O TOQUE
NIN O MOVA, notifíqueo a Conserxería.

•

Manteña a calma, non grite.

•

Realice as accións conforme lle indique o
equipo de alarma e evacuación da súa planta.

•

Ataque ou extinción:
Dirixir o chorro á base da chama, apagando o
lume por zonas e non avanzando ata a súa
extinción total.

Recorda, ademais, as instrucións
do Plan de Autoprotección do teu
centro

