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CONSELLS DE
PREVENCIÓ I
ACTUACIÓ EN
CAS D’INCENDI

24 h

Per a la gent gran
ajuntament.barcelona.cat/bombers
twitter.com/BCN_Bombers

01
Revisa les instal·lacions
Comprova que els aparells de
calefacció, com ara les estufes, i
els fogons de la cuina funcionen
bé. Fes que un professional revisi
cada any les instal·lacions del gas i
l’electricitat.
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Tanca la clau de pas
del gas
Quan acabis de cuinar, comprova
que els fogons estan apagats i
tanca la clau de pas del gas abans
de sortir de casa o anar a dormir.
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No hi tiris aigua!

Si no pots controlar el foc

Si surt flama d’una paella mentre
cuines, tanca el fogó. No apaguis
el foc amb aigua sinó amb un drap
o una tapadora.

Si no pots controlar el foc, tanca
totes les portes que puguis i surt al
carrer sense agafar l’ascensor.
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Evita distraccions

Compte amb les cortines

Vigila els petits descuits

Fuig del foc

Evita distraccions que et puguin fer
oblidar que tens el foc de la cuina
encès.

No deixis l’aparell calefactor o les
estufes a prop de cortines, tovalloles,
sofàs o altres objectes inflamables.

No fumis mai al llit ni deixis espelmes
enceses.

Si tens foc a casa i pots sortir, fuig
del foc i tanca totes les portes que
puguis. Baixa les escales fins al
carrer. No agafis mai l’ascensor.
Truca als bombers al 080.
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Ventila la casa

Si sents olor de gas

Protegeix-te del foc

Fes-te veure

En cas d’intoxicació per mala
combustió de calderes, brasers,
etc., ventila la casa.

Si sents olor de gas, obre les
finestres, tanca la clau de pas del
gas i truca a la companyia subministradora o als bombers. No
encenguis mai cap interruptor
(llum, extractor de la cuina, etc.).

Si tens foc a casa i no pots sortir,
protegeix-te del foc tancant totes
les portes que puguis. Posa roba
mullada a les escletxes de la porta
per impedir el pas del fum. Truca
als bombers al 080 i fes-te veure
pel balcó o la finestra.

Si hi ha foc o fum a l’escala: tanca’t
a casa, no intentis fugir. Truca als
bombers al 080 i fes-te veure pel
balcó o la finestra.

