
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

El curs s'adreça a les persones que vulguin aprendre a utilitzar desfibril·ladors.Image not found or type unknown

El curs s'adreça a les persones que vulguin aprendre a utilitzar desfibril·ladors.

Obertes les inscripcions a un taller per aprendre a utilitzar
desfibril·ladors

Dimarts 25 de juliol de 2017
Programes| Inscripcions al taller d'autoprotecció i suport vital bàsic i DEA
27/07/17

L’Ajuntament de Castellar del Vallès manté obert fins dimecres, 26 de juliol, el
període d’inscripció a un taller que s’ha programat dijous dia 27 i que pretén
ensenyar els assistents com i quan utilitzar un desfibril·lador extern automàtic.

Es tracta d’un taller d’autoprotecció i suport vital bàsic i DEA, impartit per
l’empresa SIS Prevenció (http://www.sisprevencio.com), que té per objectiu dotar
els participants de les eines i els recursos necessaris per identificar una situació
d’emergència i saber com actuar. El taller consistirà en una exposició teòrica dels
continguts i activitats pràctiques de RCP (Reanimació Cardiopulmonar) pas a pas,
PLS (Posició Lateral de Seguretat), OVACE (Obstrucció de la Via Aèria per Cos
Estrany) i DEA (Demostració de Desfibril·lació Externa Automatitzada). També es
farà una introducció a la cultura de l’autoprotecció, amb l’explicació dels conceptes
de perill, autoprotecció i prevenció, i es parlarà sobre les situacions d’emergència
més freqüents i les maneres de manejar-les.

La proposta, que s’adreça a tota la població, tindrà lloc de 13 a 17 hores a la Sala
Lluís Valls Areny d’El Mirador. Les persones interessades a assistir-hi han d’omplir
un senzill formulari web que s’ha habilitat al web municipal, que es pot trobar
clicant aquí.

Castellar del Vallès, municipi cardioprotegit

Des de l’any 2013, Castellar del Vallès és municipi cardioprotegit. El municipi
compta amb una xarxa de catorze desfibril·ladors ubicats en diferents espais de Sant
Feliu del Racó i del nucli urbà (Mercat Municipal, Espai Tolrà, plaça del Munt,
pavellons Pedrosa, Blume i Puigverd, pistes d’atletisme, Casal Catalunya, Casino
del Racó i local de l’associació de veïns de Can Font-Ca n’Avellaneda). A més,
també hi ha quatre desfibril·ladors mòbils, dos custodiats per la Policia Local i dos
que custodien els Bombers Voluntaris, i dos desfibril·ladors més a les instal·lacions
del Centre d’Atenció Primària i al camp de futbol Pepín Valls.
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