INFORMACIÓ SOBRE ELS RISCOS PRESENTS ALS DIPÒSITS

Els dipòsits de retenció d’aigües pluvials i altres instal·lacions, per les seves característiques, tenen una
sèrie de riscos inherents que han estat detectats a l’avaluació de riscos de l’Ajuntament de Barcelona i
BCASA dels quals els informem:
-

Arrossegament per corrents d’aigua i/o ofegament per inundació de l’espai de treball: s’ha de
respectar rigorosament la prohibició d’entrar als dipòsits quan està activat l’avís de pluja;
mentre estigui activat, només el centre de control ens pot autoritzar per visitar els dipòsits per la
passarel·la. Davant qualsevol senyal d’emergència i alerta del centre de control es sortirà fora
del dipòsit ordenadament, complint el pla d’emergència i evacuació.

-

Atrapaments, cops o impactes: s’ha de seguir l’itinerari establert per les visites inspeccionant en
tot moment l’entorn per evitar ensopegades. No tocar cap aparell, cable, maquina o eina que hi
hagi al la instal·lació.

-

Caigudes a diferent i al mateix nivell: caminar sempre a poc a poc per la passarel·la o lloc
elevat, sense córrer ni empènyer als altres. No apropar-se als llocs on existeixi risc de caiguda i
no hi hagin proteccions. Seguir en tot moment l’itinerari marcat pel monitor/responsable de
l’Ajuntament de Barcelona i BCASA. No abocar-se per la barana de la passarel·la ni de les
escales.

-

Risc de contacte elèctric: s’ha d’evitar tocar qualsevol cable o aparell del dipòsit, recordar que
moltes instal·lacions són llocs humit i això augmenta aquest risc.

-

Intoxicació per contaminants químics, asfixia per falta d’oxigen i risc d’explosió: Les aigües
residuals quan fermenten i es descomponen poden originar l’aparició de sulfhídric, un gas molt
tòxic, metà (gas explosiu) i deficiència d’oxigen. Habitualment existeix perill en llocs amb poca
ventilació, però encara que el lloc sigui un espai molt obert i no contingui normalment aigües
residuals (com en el cas dels dipòsits) no podem descartar aquest risc. Per prevenir-lo s’ha
disposat un detector de gasos que dona senyal d’alarma quan l’atmosfera no és respirable, el
qual ens indicarà si podem o no entrar al dipòsit.

L’Ajuntament de Barcelona i/o BCASA informen d’aquests riscos als assistents a la visita. Per tal de
prevenir-los hem disposat unes normes de seguretat a seguir durant la visita a aquestes instal·lacions,
que són d’obligat compliment per a tots els visitants.
L’organitzador de la visita (persona amb coneixements de l’instal·lació que gestiona i dinamitza el grup,
habitualment un monitor) és responsable de comunicar als visitants les normes bàsiques de seguretat.
Per qualsevol dubte sobre els riscos i la seva prevenció, consulti al personal de l’Ajuntament de
Barcelona i/o BCASA, o al tècnic de seguretat de BCASA (932 896 800).

NORMES DE SEGURETAT PER VISITANTS ALS DIPÓSITS

L’Ajuntament de Barcelona i BCASA desitgen aconseguir un entorn segur i saludable, tant pels seus
empleats com pels seus visitants. Si us plau, ajudi’ns a vetllar per la seva seguretat complint els
següents consells i donant-los a conèixer als seus col·laboradors:

–

Respecti i compleixi totes les normes de seguretat indicades al present
document quan entri a les instal·lacions.

-

Resti en tot moment junt a la persona autoritzada de l’Ajuntament de
Barcelona i/o BCASA i/o el responsable de la visita .No accedeixi als llocs als
quals no tingui autorització. Respecti l’itinerari de la visita. Penseu que hi ha
llocs que es tanquen hermèticament a la sortida de la visita perquè són espais
inundables no pensats per l’estada de ningú allà.

-

Vigili durant tot el recorregut, i especialment als Subcentres de Control, amb no
tocar cap màquina, aparell o cable voluntària o involuntàriament.

-

Respecti estrictament la prohibició de fumar i encendre qualsevol tipus de
focs. La fermentació de les aigües residuals poden generar metà, i el fet de fumar
donaria lloc a un risc d’explosió que hem d’evitar.

-

Recomanem, així mateix, no beure, menjar o fumar dins les instal·lacions per
raons higièniques. Abans de fer-lo un cop sortiu fora, cal rentar-se bé les mans.
Recordeu que les instal·lacions poden estar tacades d’aigües residuals del
clavegueram o barrejades amb aigua de pluja.

-

Eviti tot contacte amb les aigües residuals. Els talls i les ferides que pugui
realitzar-se poden ser via d’entrada d’infeccions.

-

Circuli amb precaució i inspeccionant l’entorn per evitar relliscades i cops.
Quan pugi o baixi les escales, agafi’s a la barana. No s’aboqui per la barana.

-

No s’apropi als llocs que no tinguin proteccions on existeixi risc de caiguda a
les aigües residuals o caiguda d’alçada

-

Davant qualsevol símptoma de malestar, indisposició, etc. comuniqueu-li al
responsable de l’Ajuntament de Barcelona i/o BCASA i/o de la visita, per
sortir fora.

-

Si té qualsevol dubte en relació amb la seva seguretat, si us plau, no dubti en
consultar-lo amb les persones de l’Ajuntament de Barcelona i/o BCASA.

-

La visita pot quedar anul·lada per raons meteorològiques. No es pot accedir al
clavegueram en cas de pluja. Es confirmarà la visita un dia abans.

Els visitants han de complir totes les normes i recomanacions aquí establertes.
Tanmateix es faran responsables de tots els danys que puguin produir a les
instal·lacions durant la visita deguts a actuacions incorrectes, imprudències i
negligències.

ACTUACIONS EN CAS D’EMERGÈNCIA: VISITES ALS DIPÒSITS

Aquestes instruccions seran d’utilitat per tots els visitants a l’hora de realitzar una evacuació del dipòsit
en cas d’emergència:

-

En cas de necessitat d’evacuació urgent del dipòsit, seguirà estrictament
les instruccions del personal autoritzat de l’Ajuntament de Barcelona i/o
BCASA i/o del responsable de la visita, que l’indicarà la sortida
d’emergència, (es mirarà primer de sortir per la mateixa porta per on s’ha
entrat)

-

Si en el moment en que es doni l’alarma es troba en els serveis sanitaris,
incorpori’s ràpidament al seu grup o al grup més pròxim que es trobi en
moviment de sortida

-

Segueixi les indicacions i els senyals cap a les sortides d’emergència.

-

Circuli amb precaució. Realitzi tots els moviments de pressa, però sense
córrer, sense atropellar ni empènyer els altres. Realitzi l’evacuació en silenci,
amb sentit de l’ordre i ajuda mútua, per evitar atropellaments i lesions, assistint
els que tinguin dificultats o que caiguin.

-

No s’aturi a prop de les portes de sortida.

-

En el cas que en les vies d’evacuació existeixi algun obstacle que dificulti
la sortida, aparti’l, si és possible, de manera que no provoqui caigudes a
d’altres persones i que no es deteriori l’objecte.

-

En cap cas no torni enrere per a buscar companys o objectes personals.

-

Si es troba en un local ple de fum, avanci de quatre grapes. L’aire fresc es
troba ran de terra.

-

Mantingui’s unit al seu grup, encara que ja es trobi a l’exterior en els llocs
convinguts de concentració, per facilitar el control del responsable de la visita.

-

El punt de trobada es al davant de la porta d’accés per visites, tothom
romandrà allà fins que el personal autoritzat de l’Ajuntament de Barcelona i/o
BCASA i/o el responsable de la visita ho indiquin.

