
QUÈ FER EN CAS D’INCENDI EN UN HABITATGE URBÀ

>S’HI S’HA ENCÈS UNA PAELLA
Tanqueu el foc i apagueu l’extractor.
Tapeu la paella amb un altre element metàl·lic o amb una tapa.

>SI S’HA ENCÈS UN ELEMENT SÒLID DE FUSTA O CARTRÓ
Doneu-li cops amb un drap de cotó o una escombra mullada.
Un cop apagat, cobriu-lo amb una manta mullada.

>SI ÉS LA VOSTRA ROBA QUE S’HA ENCÈS
Tireu-vos a terra i rodoleu.
Si és la roba d’una altra persona, tireu-lo a terra i tapeu-lo amb una manta.

>SI EL QUE S’HA ENCÈS ÉS LA CAMPANA EXTRACTORA
>Apagueu-la.
>Si podeu, traieu els filtres i utilitzeu un extintor.
>Truqueu als bombers per a què revisin que no hagi quedat encès algun punt del tub d’extracció.

>SI EL FOC ÉS A CASA VOSTRA I NO PODEU SORTIR
Reuniu la família en una zona allunyada del foc.
Aneu cap a un lloc on us puguin veure des de l’exterior i tanqueu totes les portes que travesseu.
Poseu roba mullada (llençols, tovalloles, samarretes, …) a les escletxes de la porta per evitar el pas del fum.
Truqueu al 112 i feu-vos veure des de l’exterior.
Per protegir-se del fum, tapeu-vos la boca i el nas amb un mocador o drap mullat i per desplaceu-vos ajupits o 
reptant.

>SI EL FOC ÉS A CASA TEVA I PODEU SORTIR
Sortiu de casa i tanqueu totes les portes que pugueu. Només si podeu, agafeu les claus de casa per donar-les als 
bombers quan arribin.
Aneu fins al carrer baixant per les escales. No utilitzeu mai l’ascensor i no intenteu fugir cap amunt, sempre haureu 
d’anar cap avall).
Per protegir-se del fum, tapeu-vos la boca i el nas amb un mocador o drap mullat i per desplaceu-vos ajupits o 
reptant.
No intenteu mai tornar a entrar a casa.
Des del carrer, truqueu al 112.

>SI EL FOC ÉS EN UN ALTRE PIS I L’ESCALA ÉS PLENA DE FUM
Quedeu-vos a casa i no intenteu sortir, el lloc més segur és casa vostra.
Per protegir-se del fum, tapeu-vos la boca i el nas amb un mocador o drap mullat i per desplaceu-vos ajupits o 
reptant.
Truqueu sempre al 112. No penseu que algú altre ja ho haurà fet.
Poseu roba mullada (llençols, tovalloles, samarretes…) a les escletxes de la porta d’entrada del pis per evitar el pas 
del fum.
Quan arribin els bombers, feu-vos veure per una finestra o balcó.

ACCIDENTS ELÈCTRICS
Els més habituals són l’electrocució, l’arc elèctric o la guspira per sobreescalfament, els quals poden provocar des 
d’una petita enrampada fins a la mort per aturada cardíaca.

Si heu de reparar o manipular equips o aparells elèctrics, assegureu-vos que estan desendollats. Si és de la ins-
tal·lació desconnecteu l’interruptor general.
Si esteu descalços no toqueu ni utilitzeu aparells elèctrics, interruptors… i encara menys si el terra està humit.
No instal·leu preses de corrent o interruptors propers a punts d’aigua.
No sobrecarregueu els endolls.
No manipuleu la instal·lació elèctrica.

FUITA DE GAS
Reviseu periòdicament la instal·lació de gas i substituïu les mànegues caducades
Tanqueu la clau de pas del gas per la nit o quan marxeu del domicili
No canvieu bombones de gas prop d’una flama o si s’està fumant


