
Protegeix-te davant 

PLUGES TORRENCIALS
I INUNDACIONSRevisa el teu habitatge per si hi ha danys.

Comprova el funcionament dels serveis bàsics.
Segueix les normes sanitàries i d'higiene que indiquen 
les autoritats.
Col·labora amb les tasques de neteja.

desPRés
UNA VEGADA ACABADA L'EMERGÈNCIA

il·lustracions: Julio Miró

Des de febrer de 2013 l'Ajuntament d'Alacant exerceix, en matèria 
de Protecció Civil, les competències que li atribueixen en el seu 
article 14 la llei 13/2010 de la Generalitat a través del Departament 
Tècnic de Protecció Civil i Gestió d'Emergències creat a aquest 
efecte.
En aquest marc legislatiu, s'elaboren els plans territorials i 
d'actuació davant dels riscos concrets del municipi, essent la 
informació i la divulgació d'aquests riscos un element necessari en 
matèria de prevenció i protecció a la població.
El coneixement dels riscos i de les mesures d'autoprotecció a 
adoptar per part dels ciutadans davant d'aquests, no sols millora la 
seua pròpia protecció sinó que també, afavoreix la resposta dels 
serveis de protecció civil en aquestes emergències.
L'Ajuntament a elaborat aquest document a fi de donar difusió a tals 
mesures d'autoprotecció social.

Davant de qualsevol 
emergència telefone sempre 

al telèfon únic d'emergencies

www.112cv.es

 emergencias.alicante.es

www.aemet.es

www.dgtinfo.es
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Informa't de si el lloc on vius o treballes es troba en zona 
inundable.

Tingues al teu abast una farmaciola de primers auxilis.

Col·loca els productes tòxics fora de l'abast de l'aigua.

Protegeix objectes de valor i documents importants.

Disposa d'una llanterna i d'un mitjà per a rebre informació, 
sabent que se'n pot anar el corrent elèctric.

Neteja baixants, canalitzacions i teulades.

Retira de l'exterior objectes que puguen ser arrossegats per 
l'aigua.

No estaciones vehicles ni acampes en llits secs ni a la riba 
dels rius.

Procura estar informat de l'evolució de la situació.
Retira el teu vehicle de zones inundables.
Allunya't de riberes de rius i barrancs i no romangues als ponts.
Localitza els punts més alts de la zona per a dirigir-t'hi en cas 
d'inundació.
Usa de manera raonable el telèfon, no col·lapses les línies.
Abandona el teu habitatge, si és necessari, segons indicacions de 
les autoritats, desconnecta electricitat, aigua i gas, tanca portes i 
finestres i assegura-les.
No propagues rumors ni notícies exagerades.

Usa el vehicle només si és imprescindible.
Abans de viatjar, consulta el servei d'informació de la DGT. 
Comprova l'estat de les carreteres que penses usar i dels 
itineraris alternatius.
Utilitza carreteres principals i autopistes, modera la velocitat.
No creues ponts de dubtosa resistència.
No creues mai guals que travessen barrancs o trams de carretera 
inundats. La força de l'aigua pot arrossegar-te.
Si tens problemes de visibilitat, atura't al voral fent visible la teua 
posició.
No aparques en llits secs ni a la riba de rius.
Si és necessari, abandona el vehicle. La teua vida val més.

Evita llocs alts com cims i pujols.
Evita el camp obert, no et refugies sota els arbres i 
allunya't de roques grans.
No romangues en l'aigua ni nadant ni en embarcacions 
xicotetes.
Allunya't de filats, reixats i objectes metàl·lics.
No uses la bicicleta ni estengues la roba.
Refugia't dins d'un edifici amb portes i finestres 
tancades per a evitar corrents o a l'interior d'un cotxe 
tancat.
Desconnecta aparells elèctrics per a evitar que siguen 
danyats.

En cas de tempesta amb aparell elèctric

ABANS durant

Si eres automobilista

ACTUACIONS PREVENTIVES QUÈ FER UNA VEGADA INICIADA L'EMERGÈNCIA


