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En cas de risc intern:

1. En sentir l’alarma manual (polsadors) comenci a preparar al personal per l’evacuació
(però sempre esperar a la senyal de l’alarma sonora per l’evacuació).
2. Imprescindible localitzar i portar a sobre les claus per obrir les portes que es trobi
durant el recorregut d’evacuació. Comprovi l’accessibilitat dels camins d’evacuació,
retiri qualsevol possible obstacle i decideixi el camí a seguir.
3. En sentir l’alarma, conduir al personal cap al Punt de Reunió corresponent.
4. Revisi la seva zona, comprovant que no quedi ningú, incloent els banys.
5. En finalitzar l’evacuació de la zona, tancar la porta.
6. En el moment de realitzar l’evacuació si es visualitza fum, es procedirà a una
evacuació horitzontal tancant finestres i portes i es taparan les escletxes de les
mateixes. Sense obrir les finestra caldrà fer-se veure a través de ella.
7. Una vegada al Punt de Reunió, si cal, ajudar a traslladar a la resta de persones al Punt
de Reunió.
8. Informar al Cap d’Evacuació i Confinament de la situació i del recompte de personal.
Cal tenir present per les “VISITES GUIADES” que cada guia ha de fer-se càrrec del grup de
persones que estan amb ell i, en sentir l’alarma, conduir al personal cap al Punt de Reunió
corresponent.
Alguns membres de l’Equip de Nivell 0 i -1 designats per el Cap d’Emergència i Confinament,
en cas d’evacuació es col·locaran una armilla reflectant i seguiran les següents consignes:
a) Faciliti l’arribada de les ajudes exteriors buidant els accessos a la parcel·la o las
voltants de l’edifici en la mesura del possible.
b) Talli la circulació vial si aquesta suposa un perill per a l’evacuació
c) No permeti l’entrada al complex i/o edifici sinistrats a persones alienes a
l’emergència.



En cas de risc extern:

1. En el cas de que la zona de confinament sigui la mateixa dependència (tancar les
portes i finestres)
2. En cas de que les persones es trobin a l’exterior de la zona, organitzar l’entrada de les
persones cap a la seva dependència
3. Revisar lavabos, passadissos, etc. i confirmar que no hi hagi cap persona en aquestes
instal·lacions.
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