PRIMERS AUXILIS

Objecte
clavat

Amputació

Ferides

Cremades

Normes generals

No hem de...

NORMES DE SEGURETAT I SALUT
Hem de...

Moure la víctima sense
conèixer les lesions que
pateix
Oferir aigua al lesionat
(contraindicat per a ferides
al cap, coll, tòrax i
abdomen)
Posar cremes, pomades,
esprais
Trencar les ampolles que es
formen
Administrar qualsevol cosa
per via oral
Desinfectar amb productes
irritants (alcohol, iode)

Congelar ni submergir en
aigua la part amputada

Tranquil· litzar i donar
confiança als ferits

Allunyar a la víctima de la
font de calor
Aplicar aigua generosament
sobre les zones cremades

Mantenir neta la ferida

Rentar la part del cos
amputada amb solució

Haureu de complir les nomes de seguretat personal
establertes
Col· laboreu en la eliminació de riscos
CAP D’EMERGÈNCIES

-

Aviseu al vostre cap immediatament

-

Informeu al treballador designat

Titular

Jordi Peiret i Estrada

-

Comuniqueu d’immediat les condicions insegures que
descobriu

Suplent

Montserrat Aleu Aixalà

Durant l’execució del treball respecteu les normes de
seguretat sobre:
-

Treballs en altura

-

Riscos elèctrics

-

Prevenció d’incendis

-

Proteccions personals

-

Proteccions en màquines, etc.

Emergències

Bombers

Ambulàncies

Recordeu:
Controlar l’hemorràgia per
compressió directa i
estabilitzar l’objecte allà on
està

Extreure’l

-

Si no feu actes insegurs

-

Si elimineu condicions perilloses

-

Si utilitzeu els elements de protecció personals

112

Centre
assistencial

977 23 58 28

Mútua

900 20 32 03

Externes

Oïda

Nassal

Hemorràgies
Inclinar el cap cap enrere
Ajaure a l’accidentat

Taponar

Aplicar torniquet (excepte
en casos extrems)

Inclinar el cap cap endavant
i taponar els orificis nassals
amb els dits

Tapar i cobrir amb benes
(amb l’objectiu de que no
entri aire ni brutícia)

Aplicar compressió amb un
apòsit estèril fins que
cedeixi l’hemorràgia o que
el personal qualificat
s’encarregui d’ell
Acumular apòsits sobre la
ferida sense treure els que
estan xops mantenint la
pressió

Haureu contribuït a favor de la vostra seguretat i la dels
demés

Utilitzeu adequadament els recipients. Mantingueu neta
i endreçada la vostra àrea de treball, no obstaculitzeu
l’accés als mitjans de protecció i portes de sortida.
Informeu sobre qualsevol extintor, mesura de protecció,
etc., que s’hagi utilitzat o malmès.

Comunicació de l’emergència (especificar lentament i
amb veu clara)
1. Qui truca

Nom complet i càrrec

2. On és l’emergència

Identificació del lloc

3. Què està passant

Motiu de la trucada
(incendi, explosió, accident
personal, etc.)

4. Quina és la situació
actual

Persones implicades i ferits,
accions dutes a terme, etc.

INSTRUCCIONS PER A LA
UTILITZACIÓ D’EXTINTORS

ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA

PREVENCIÓ D’INCENDIS

Es pot detectar personalment una emergència o ser avisat
mitjançant:
Treballs amb risc d’incendi:
Comunicació
Verbal, telefònica,
polsadors, detectors

Avís d’alarma

Si us trobeu en una situació d’emergència (incendi,
explosió, accident, etc.) mantingueu la calma per evitar
transmetre inquietud i seguir les instruccions:
En cas d’incendi o qualsevol emergència:
-

Tractar de combatre l’emergència amb els mitjans
disponibles
No posar mai en perill la integritat física
Si hi ha dubtes de poder controlar l’emergència,
avisar primer al Cap d’emergències
Donar suport al Cap d’emergències i seguir les
seves indicacions
En cas d’avís d’evacuació, adreçar-se al punt de
reunió

En cas d’accident:
-

No moure al ferit si no és estrictament necessari
Avisar al Cap d’emergències

Per utilitzar
següents:

El punt de reunió en cas d’evacuació és:
Pl. dels Àngels cantonada amb Pl. d’en Rovellat (al
costat de Ca la Garsa)

seguiran

els

passos

-

Treure el passador de seguretat i estirar l’anella

-

Realitzar una canonada de comprovació

-

Aproximar-se al foc sempre d’esquena al vent o
sortida d’aire

-

Apropar-se amb prudència al foc per evitar la
deflagració de les flames (2-4 m)

-

Prémer la palanca

-

Dirigir el raig a la base de les flames i no al centre
del foc

Precaucions a tenir en compte:

-

Treballs amb equips en tensió, cables, etc.

-

Manipulació o emmagatzematge de líquids o
productes inflamables, gasos, soldadura,
oxitall, etc.

-

Brutícia, draps, fusta, etc.

Actuacions per evitar el risc d’incendi:
-

Manteniment de l’ordre de i neteja en les
zones de treball i emmagatzematge

-

Manteniment en perfecte estat
instal· lacions
elèctriques,
sobrecàrregues en els conductors

-

No
dificulteu
l’accés,
temporalment, a mitjans
incendis

-

Manipuleu
acuradament
els
productes
químics,
procureu
mantenir
una
bona
ventilació en els espais on s’utilitzin i empreu
els recipients adequats

-

Respecteu escrupolosament les limitacions
de fumar en àrees definides . Tanmateix, en
aquelles àrees en les que es permet fumar,
no llanceu burilles ni llumins a les papereres.
Els cendrers només es buidaran després de
comprovar que no hi ha burilles enceses

-

Abans d’iniciar un treball que impliqui un risc
d’incendi, inspeccioneu la zona i retireu els
materials combustibles, si això no és
possible, poseu les proteccions necessàries

de les
eviteu

ni
tan
sols
de lluita contra

-

Si l’extintor és de CO 2 , no tocar el broquet de la
mànega ja que existeix perill de cremades per fred;
també es produeix electricitat estàtica

-

Si l’extintor és de pols, s’ha de tenir present que
l’agent extintor surt amb molta pressió, cal
subjectar el broquet de mànega fortament, i deixar
una distància major d’atac

-

Manteniu l’extintor en posició vertical. No invertir en
cap cas

-

No doneu mai l’esquena al foc, encara que sembli
extingit

-

Procureu mantenir tancades les portes per evitar
entrada d’aire

-

Si el risc és elevat, col· locar un extintor en el
lloc de treball

-

La càrrega d’un extintor de 6 kg pot durar,
aproximadament, de 8 a 10 segons. No el
malbarateu

-

Senyalitzar les zones de risc

-

Utilitzeu l’extintor només en la primera etapa d’un
incendi. Si transcorreguts 3 o 4 minuts el foc
continua, no correu riscos inútils i abandoneu el lloc

Verbal, telefònica, sirena

Mantenir la calma
No ressagar-se a recollir objectes personals
Sortir ordenadament i sense córrer
Dirigir-se al punt de reunió i romandre-hi fins que es
comprovi que l’evacuació ha estat completada

es

Agafar l’extintor de la seva ubicació i identificar la
seva idoneïtat (agent extintor/classe de foc)

Comunicació

-

extintor

-

En cas d’ordre d’evacuació:

Avís d’evacuació

un

