I, a més, recordau que us podeu
protegir dels incendis amb...
... un detector d’incendis.
Us avisa amb una alarma
perquè pugueu escapar
de l’incendi. Sí és de
nit, aquesta alarma us
despertarà. És el millor
sistema per sobreviure en
un incendi quan es produeix
a la nit.

Aquest fulletó sobre prevenció d’incendis a la llar
ha estat elaborat per
l’Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB)
amb les recomanacions aportades per la majoria
dels serveis de bombers.

Consells sobre la
prevenció
d’incendis
a la llar

... una manta apaga focs.
Serveix per apagar els focs de
líquids inflamables com l’oli
d’una paella o d’una fregidora.
L’heu de tenir a la cuina en
un lloc visible i fàcil d’agafar.

S’hi poden apagar els incendis que
s’originen a casa quan són petits.
Ha d’estar en un lloc visible i fàcil
d’agafar. Perquè sigui eficaç,
l’heu de saber manejar.
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... un extintor d’incendis portàtil.
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Consells sobre la prevenció d’incendis a la llar
Una instal·lació elèctrica
deficient o mal usada és
un risc greu d’incendi.

Alerta amb el tabac.
✔ No fumeu al llit.
✔ Teniu precaució en buidar
els cendrers al fems.

✔ No sobrecarregueu els
endolls amb lladres.
✔ Usau endolls i connexions
normalitzats.

✔ Desconnectau
els aparells elèctrics
després d’usar-los.
✔ Apagau el televisor
amb l’interruptor
(estalviareu
electricitat).

No useu
braser de
carbonissa ni
de llenya.

Anau amb
compte a
la cuina.
✔ Netejau regularment la campana
extractora i la xemeneia.
✔ L’acumulació de greix i brutor en els
conductes por produir incendis.
✔ No abandoneu olles, cassoles o paelles
al foc.
✔ No tireu aigua en una paella o fregidora
incendiada.
Alerta amb el gas.
✔ Les habitacions que tenguin
cuines, encalentidors o
estufes de gas han de tenir
ventilació a l’exterior.
✔ Tancau sempre la clau del
gas després d’usar-lo.

✔ Emeten
gasos
tòxics que
provoquen la
mort.

Els infants no coneixen els perills del foc.
✔ No els deixeu tot sols a ca vostra, sempre
hi ha d’haver una persona major que els
vigili.
✔ Manteniu els
mistos i els
encenedors
enfora dels
nins.

Alerta amb
les espelmes.
✔ No les deixeu
mai desateses.
✔ Apagau-les en
sortir de ca vostra
o quan aneu
a dormir.

Anau amb compte amb
la planxa.
✔ No poseu la planxa calenta
damunt la roba ni damunt
la post, es poden cremar
i provocar un incendi.
No la deixeu desatesa.
✔ Desenxufau-la en
acabar de planxar.

Les estufes poden
produir incendis.
✔ No les poseu
prop de mobles ni
cortines, ni hi poseu
roba damunt perquè
s’eixugui.

Alerta amb els productes inflamables.
✔ No manipuleu ni col·loqueu productes
inflamables prop de punts
calents: cuines, forns, etc.

