LA POLICIA LOCAL INFORMA
La solidaritat en cas d'accident circulatori pot contribuir a salvar moltes vides i a
reduir significativament la gravetat de les lesions de les víctimes. Per això en el
vigent Codi Penal s'imposa a tots els usuaris (conductors, passatgers, vianants,
etc) l'obligació de prestar i demandar ajuda en estos casos, castigant l'omissió
del deure de socors amb multa de 3 a 12 mesos, i augmentant-la fins a arribar
a presó de 6 a 18 mesos, si qui nega l'ajuda és el conductor que va ocasionar
l'accident en cas fortuït, i de 6 mesos a 4 anys si fora per imprudència.
L'impacte que produeix presenciar un sinistre pot provocar una situació de
caos, nervis i descontrol, perquè no es perden estos primers minuts en accions
inútils és necessari portar a terme els següents consells:
- Apagar l'encesa dels vehicles implicats, si fóra necessari i pre-senyalitzar el
lloc per a alertar a la resta de conductors (aproximadament 100 metres abans
en autovies i autopistes i 50 en la resta).
- Sol·licitar o fer que sol·liciten immediatament ajuda sanitària i que s'avise a
l'autoritat o els seus agents. Ha de proporcionar, la informació el més fidel
possible a les circumstàncies del fet, perquè d'això depén que arribe l'ajuda
més apropiada.
- Contacte amb el Centre de Coordinació d'Emergències telefonant al telèfon
gratuït 112 i el seu requeriment es transmetrà als organismes corresponents,
segons el cas (Policia Local, Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia, Bombers,
Sanitat, Protecció Civil, etc.)
- També disposa dels números 962.99.66.40 (Policia Local) i 062 (Guàrdia
Civil) segons si l'accident s'ha produït en via urbana o interurbana.
- No moure als ferits, excepte risc d'incendi o caiguda. Si es tracta d'un
motorista, mai ha de llevar-li el casc, perquè pot causar-li, encara sense volerho, lesions irreversibles.
- Si vostè ha segut testic d´un accident ho deu fer saber als policies que
intervinguen.
Com sempre, recordar-los que ens tenen a la seua disposició per resoldre
qualsevol dubte que tinguen i recomanar-los que en estes situacions
mantinguen la calma i donen part a la companyia d´assegurances per que els
assessoren a l´hora de realitzar les gestions en cas d´accident de transit.

