
Ajuntament de Castellar del Vallès
VendavalImage not found or type unknown

Vendaval

Consells a seguir en cas de ventades

Recomanacions de prevenció i autoprotecció per ventades:

Precaucions abans dels períodes de vent:

Reviseu periòdicament l'estat i l'estructura de la teulada de casa vostra i
repareu les teules trencades, els balcons i les façanes en mal estat per evitar
que puguin caure enderrocs o runa a la zona pública
No utilitzeu ni dipositeu materials ni objectes en les cobertes, ni en les
terrasses o balcons
Tingueu a casa sempre, com a mínim una llanterna amb piles de recanvi, o/i
un llum de càmping gas amb encesa automàtica. Us pot fer molt de servei.
Tingueu un transistor de ràdio a piles per poder estar informats en cas de
fallada elèctrica.

Si us sorprèn un episodi de vent quan esteu dins de casa vostra o d'un edifici:

Si us trobeu fora del vostre domicili al carrer:

Eviteu els murs, les tàpies i les tanques publicitàries
El arbres ofereixen perill de caiguda i de trencament de grans branques, es
recomana no transitar pels parcs i les avingudes arbrades
No passeu per sota de bastides o d’edificis en construcció
Els pals de llum i les torres d’alta tensió són molt perillosos, allunyeu-vos i en
cas de caiguda aviseu al 112

Si us trobeu en una zona no urbana, a l'aire lliure:

Si esteu al camp recordeu els consells per evitar els incendis forestals i:

No fumeu mentre es camina per la muntanya, ni llançar, en cap concepte,
burilles o fòsfors al terra.
No encengueu foc en cap circumstància.
No utilitzeu artefactes o material explosiu (petards)
En l’execució d’obres o treballs que puguin implicar risc de produir incendis
forestals (utilització de soldadors, desbrossadores, serres de disc, generadors,
etc.), els promotors i executors hauran de complir estrictament les normes de
seguretat en prevenció d’incendis forestals en l’execució d’obres i treballs que
es realitzin en terrenys forestals o en els seus voltants.
Si detecteu un incendi en els seus inicis podeu intentar sufocar-lo llançant
aigua o terra sobre la base de les flames o colpejant amb la branca d’un arbre
amb fulla verda. Si passat més d’un minut no ha pogut ser sufocat, ho heu de
comunicar immediatament al telèfon 112 o a les autoritats més properes.
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En cas d’incendi, seguiu en tot moment les indicacions que li siguin donades
pel personal que té atribuïdes les missions de vigilància i extinció.

Si esteu conduint o heu de conduir:

El temporal en zones marítimes:

Protegiu el vostre habitatge davant la possible invasió de l’aigua del mar.
Si esteu en un càmping romangueu atents a la possibilitat d’evacuació.
No us acosteu a passejos marítims, espigons o penya-segats, la força de
l’aigua et pot arrossegar.
No circuleu amb vehicles per carreteres properes a la línia de platja.
Absteniu-vos de practicar qualsevol mena d’esport nàutic.

Si disposeu d’embarcació, procueu assegurar el seu amarratge en un lloc
resguardat.
Mantingueu-vos informats de la previsió de l’estat de la mar a través de les
dades facilitades per confraries pesqueres, clubs nàutics, Capitania Marítima o
Salvament Marítim.

Després de l’episodi:

Bombers (urgències)
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