RECOMANACIONS
I CONSELLS
D’ACTUACIÓ
EN CAS
D’INCENDI
L’olor de gas pot ser l’inici
d’una situació de perill
· Truca immediatament als bombers
· No toquis cap interruptor
· No obris cap ﬂama
· Tanca la clau de pas
· Mantingues el pis ventilat

Quan fugis, assegura’t
que totes les portes
queden tancades
· Així es conﬁna l’incendi. I això farà
que el fum trigui més a entrar al lloc
· Posar roba (si pot ser molla) per tapar
les escletxes de la porta

Si pots sortir de casa i no
hi ha fum a l’escala, surt!
Un cop arribis al carrer
o a un lloc segur, avisa
als bombers! 080 / 112
· No facis servir l’ascensor
Baixa les escales sense córrer
· Si et costa respirar, posa’t un mocador
o qualsevol altra peça de roba a la boca

No has de córrer i has
de tenir sempre les mans
lliures
· No tornis mai per a recollir res
· No t’amaguis ni al lavabo ni a sota del llit

Si ets en un lloc públic
segueix el camí senyalitzat
amb cartells verds cap
a la sortida o cap a la
sortida d’emergència
· En cas de necessitar un polsador d’alarma,
cal buscar els cartells vermells

Si el foc és a casa i no
estàs segur de poder-lo
apagar i, malgrat el fum,
pots veure la sortida,
fuig!

Si ets a casa hi ha molt
de fum i no pots veure la
sortida, o no pots sortir,
vés a un altre espai
i tanca la porta

· La velocitat de propagació d’un incendi
és molt gran i el fum omple de seguida
totes les estances

· Obre la ﬁnestra per fer-te veure
· Demana ajuda als telèfons d’emergències
· Tancar la porta per conﬁnar l’incendi

PER QUALSEVOL EMERGÈNCIA,
TRUCA’NS

080 o 112

Les 24 hores del dia
els 365 dies de l’any

A CASA,
NO CONVIDIS
EL FOC
Instal·lar detectors de fum
és econòmic, efectiu
i ens pot salvar la vida
Tota la informació per adquirir-los
i instal·lar-los a: noconvidiselfoc.com

ajuntament.barcelona.cat/bombers

#noconvidiselfoc

QUE CAL SABER
PROTEGIM-NOS,
SOBRE ELS DETECTORS LA PREVENCIÓ
DE FUM?
SALVA VIDES

COM FER EL MANTENIMENT?
Veriﬁca periòdicament el funcionament
correcte de l’avís acústic prement el botó
de test. Així sonarà l’alarma de la mateixa
manera que si hi hagués fum.
Canvia la pila sempre que sigui necessari,
i com a mínim un cop a l’any.
Segueix les indicacions que especiﬁqui
el fabricant.

Habitació

QUÈ SÓN?

PER QUÈ SÓN RECOMANABLES?

ON ELS HEM D’INSTAL·LAR?

ON NO ELS HEM D’INSTAL·LAR?

Són dispositius electrònics que en cas
de que hi hagi fum a la zona on estan
instal•lats emeten una alarma acústica
d’avís als ocupants de la llar. Són fàcils
d’instal•lar, no requereixen de cap obra ja
que la seva font d’alimentació és una pila.

Són eines de prevenció i seguretat
molt útils i econòmiques contra possibles
conseqüències nefastes.

Segueix les instruccions del fabricant
de l’aparell. Els detectors s’han d’instal•lar al
sostre, no a les parets, tan centrats
com sigui possible a la dependència
que estiguem protegint, i sempre a més
de 15 cm de les parets.

A menys que el fabricant especiﬁqui
el contrari en les instruccions de l’aparell,
hem d’evitar instal•lar detectors autònoms
de fum al sostre de la cuina o del bany,
atès que el vapor d’aigua o els fums de la
cuina provoquen moltes falses alarmes.

Atès que el moment més crític en cas
d’incendi és durant la nit, quan estem
dormint, i no tenim capacitat d'adonar-nos
que s'està cremant alguna cosa a casa,
el lloc més adequat per instal•lar-lo és
al passadís o distribuïdor que dona accés a
les habitacions.

D'altra banda, també hem d’evitar
col•locar els detectors per sobre o molt
propers a aparells escalfadors, ventiladors,
aparells d’aire condicionat, ﬁnestres
o conductes de ventilació, atès que els
moviments de l’aire i les diferències
brusques de temperatura que hi ha en
aquests punts poden fer que el detector
no funcioni correctament o interfereixi
el moviment natural del fum d’un possible
incendi en la seva fase inicial.

QUIN PREU TENEN?
Pots trobar-los a partir de 10-15 €
a qualsevol ferreteria, gran magatzem
o establiment especialitzat.
x.
Apro

10-15€

Un incendi es desenvolupa molt ràpidament,
i pot afectar una habitació o tota la llar.
El fum és el principal perill en un incendi
i la intoxicació per fum és la major causa de
víctimes.
Aquests dispositius avisen acústicament
de la presència de fum en una etapa molt
inicial. Permeten actuar per evitar la
propagació, tancant les portes o, si és el
cas, evacuant i avisant als bombers.

Si acostumem a dormir amb la porta de
l’habitació tancada, especialment si tenim
aparells de calefacció, també és molt
recomanable instal•lar detectors dins
del dormitori.

Habitació
Cuina
Menjador

Habitació
Sala d’estar

Protecció mínima
de detectors de fum
Protecció complerta
de detectors de fum

