LA POLICIA LOCAL INFORMA
- En els mesos de desembre, gener, febrer y març el número d´incendis en les llars arriba al
nivell màxim. Encara que les causes d´alguns incendis no es puguen impedir, molts d´ells son
evitables; amb a penes un poquet de temps, cura y atenció, vostè pot previndre que ocórrega.
AMB LES INSTAL·LACIONS
Revisar periòdicament calderes de calefacció i calfadors.
Tancar la clau de gas quan no s'utilitze. Si s’adverteix olor de gas, ventilar l'habitació.
Desconnectar els aparells elèctrics que no s'usen. No sobrecarregar els endolls, amb
diversos aparells.
No manipular en la xarxa elèctrica amb el sòl mullat.
Col·locar els fusibles adequats a la potència elèctrica contractada.
A LA CUINA
Evitar que els xiquets juguen en la cuina.
No emmagatzemar ni manipular líquids inflamables en la cuina.
Col·locar les paelles en el foc de la forma que no sobreïsquen els mànecs.
Si s'incendia una paella, col·loque una tapadora o drap humit sobre ella. No cuinar amb
vestits de mànega ampla.
AMB LES XIMENERES
Col·locar pantalles de protecció en les ximeneres.
No deixar enceses mai les ximeneres, si s'absenta o se'n va a dormir.
Netejar periòdicament les ximeneres.
No deixar que els xiquets juguen amb mistos o misteres o que tiren objectes al foc.
AMB LES ESTUFES
No col·locar mai estufes prop de mobles o cortines.
No posar a eixugar roba a l'abric d'estufes o brasers.
Vigilar els brasers i estufes que estiguen col·locats baix o junt amb taules lliteres.
ACTUACIÓ EN CASOS D'INCENDI
Conèixer les possibles vies d´eixida. Conservar la calma.
A l'abandonar el lloc incendiat: tancar les portes a l'eixir i gatejar si haguera fum. No
utilitzar els ascensors com a via d'evacuació.
Si s'incendia la roba, no córrer, tombar-se en el sòl i rodar sobre si mateix.
Tallar el corrent elèctric i l'entrada de gas.
Si s'intenta apagar-lo, situar-se entre el foc i la via d´eixida.
EN CAS DE NO PODER ABANDONAR LA VIVENDA PEL FOC O EL FUM
Tancar-se en una habitació i tapar les ranures de la porta amb draps preferiblement mullats
per a evitar que entre fum.
Fer-se veure per la finestra.

