Requisits per a participants de la rua


Tots els vehicles han de disposar de la ITV i de l’assegurança corresponents.



Reviseu els vehicles, així com el motor i el material elèctric i comproveu que funcionin
correctament.



Si conduïu algun dels vehicles de la rua, no prengueu begudes alcohòliques i porteu l'aigua en
ampolles de plàstic.



No manipuleu cap tipus d’element elèctric per al qual no estigueu autoritzat.



A les carrosses, hi ha d’anar personal que sàpiga com funciona el generador —com s’apaga— i
també utilitzar extintors.



Si les carrosses o disfresses són de materials combustibles o fàcilment inflamables, recordeu de no
utilitzar cap element amb flama o guspires a les proximitats.

Recomanacions per a participants de la rua


Seguiu les indicacions del vostre responsable de grup i adreceu-vos-hi en cas de dubte.



Eviteu sobrecarregar les instal·lacions elèctriques.



Deixeu espai suficient entre comparsa i comparsa per evitar accidents i interaccions en cas
d’incendi.



No deixeu materials accessibles al públic que puguin suposar un perill per a la seva integritat física
(per exemple pirotècnia, elements amb flama, etc.).



No llenceu pirotècnia ni elements amb flama o guspires cap al públic, ja que també podrien dur
disfresses combustibles o inflamables.



Està totalment prohibit carregar combustible amb els generadors en marxa.



El combustible s’ha de portar en dipòsits homologats i cal deixar-lo en zones ventilades, lluny de
focus de calor.



Compliu amb totes les mesures de seguretat, amb l’objectiu de minimitzar la possibilitat d’accidents.



Col·laboreu amb l’ajuntament en la difusió dels consells per a la població.
Si durant el recorregut es produeix una situació d'emergència



Contacteu amb el telèfon d'emergències 112 davant de qualsevol situació d'emergència que es
presenti, també amb els Vigilants Municipals 639.20.65.65



Si us sentiu indisposats, adreceu-vos al punt d’assistència més proper, Centre Atenció Primària
( 93. 876.09.12)



Si hi ha un incendi originat en aparells elèctrics, talleu el subministrament elèctric immediatament.



En cas d’incendi intenteu mantenir la calma i penseu que el fum acostuma a ser l’element més difícil
de superar.
En el cas que es produís una allau de persones, mostreu calma ,si cal aturant la música de les
carrosses perquè us sentin millor.
NAVARCLES, Febrer DE 2018

Protecció civil



