Què fer en cas
d’accident amb risc
químic?

La seguretat ciutadana és la prioritat.

Informació del departament de Protecció Civil
de l’Ajuntament de Tarragona SUBSTITUIR AQUEST TEXT PER:
En cas d'accident químic amb afectació
exterior, s'avisarà la població que es
pugui veure afectada mitjançant sirenes.

SUBSTITUIR EL PRIMER PARÀGRAF PER:
Les sirenes NOMÉS sonaran quan hi hagi afectació exterior i als nuclis de població afectats.

1. Sirenes

3. Mantenir-se informats

Les sirenes NOMÉS sonaran a les zones afectades per l’accident

En cas d’accident amb risc químic, un cop confinats, caldrà buscar

químic.

la manera de mantenir-se informats de l’evolució de l’emergència.
Com?

El so de la sirena indica ORDRE DE CONFINAMENT.
Les sirenes estan formades per tres senyals d’un minut de durada
cadascun:

1 min

(5 s)

1 min

(5 s)

1 min

A través de les emissores de ràdio i cadenes de televisió de
notícies.

Al web i a les xarxes socials. Twitter és el canal que ofereix més
immediatesa. Però anem amb compte. Cal seguir els CANALS
OFICIALS D’INFORMACIÓ de la Generalitat de Catalunya, els
ajuntaments i els cossos de seguretat i emergències.

2. Mesures d’autoprotecció
Mesures principals:

SUBSTITUIR EL PRIMER PUNT PER:
Si escoltem la sirena: cal confinar-se
immediatament
a casa, tancar portes
i i
Si escoltem la sirena cal confinar-se
immediatament
a casa
finestres i baixar les persianes.
baixar les persianes.
Si estem al carrer, cal refugiar-se dins l’edifici més proper.

Altres mesures:
És preferible tancar-se a les habitacions interiors de la casa.

Per demanar ajuda durant

l’emergència, cal trucar al 112.

4. Final de l’alerta
Les sirenes tornaran a sonar per avisar la població que s’ha acabat

la situació d’alerta per risc químic. En aquest cas s’emetrà un senyal
continu de 30 segons de durada.

Cal aturar els aparells de climatització.

30 s

No sortir de casa. Si els infants són a l’escola els educadors
aplicaran el protocol d’autoprotecció escolar.

Evitar l’ús del telèfon per tal de no col·lapsar les línies.
No confinar-se al cotxe. Els vehicles no són espais segurs.

El final de l’alerta també será anunciat a través dels mitjans de
comunicació.

Per ampliar informació sobre aquests consells i

altres situacions d’emergència podeu consultar
el web del departament de Protecció Civil de
l’Ajuntament de Tarragona:

www.tarragona.cat/proteccio-civil

