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EQUIP DE SEGONA INTERVENCIÓ (ESI)

Els membres de l’Equip de Segona Intervenció de la Facultat de Farmàcia són:

Matí
Tarda

Telèfon
UB

Direcció
correu electrònic

Col

Cognoms i nom

M

PAS

Bonet Gimenez, Carmen

24545

carmenbonet@ub.edu

M

PAS

Buendia Bazan, Antonio

21876

buendia@ub.edu

M

PAS

Duran Vilaregut, Kim

34498/24506

kimduran@ub.edu

M

PAS

Esteve Figueras, Núria

21883

nuriaesteve@ub.edu

M

PAS

Jarque Farnos, Sergio

37012

sergio_jarque@ub.edu

M

PAS

Tirado Martín, M.Dolores

21887/88

mdltiradomar@ub.edu

M

PAS

Marron Palau, Eduard

21887/88

eduardmarronpalau@ub.edu

T

PAS

Ruiz Gutiérrez, Néstor

24561

n.ruiz@ub.edu

T

PDI

Castell Escuer, Margarida

24505

margaridacastell@ub.edu

T

PDI

Escribano Ferrer, Elvira

24560

eescribano@ub.edu

T

PAS

García Solanes, Rosa M.

24561

mrosagarciasol@ub.edu

T

PDI

Giménez Claudio, Rosa

34496

rgimenez@ub.edu

T

PAS

Gómez Canora, Fernando

24508

fergomez@ub.edu

T

PDI

Herrero Rodríguez, Laura

24522

lherrero@ub.edu

T

PDI

Pérez Cano, Francisco

24506

franciscoperez@ub.edu

Han estat designats pel Director del Pla d’Autoprotecció entre el personal del Centre,
d’acord amb les característiques d’aquest (tipus de risc, ubicació, etc.). S’han
designat Equips de Segona Intervenció en els diferents torns de treball,
preferentment entre els voluntaris que es van presentar.
Els seus membres seran formats i ensinistrats per tal de desenvolupar les seves
funcions de la manera més eficient possible.
 La seva actuació està supeditada a les instruccions que li doni el Cap
d'Intervenció (CI).
 Quan el CI els informi de l'existència d'una situació anòmala i la necessitat
d'intervenció, actuaran de la manera següent:
•

Acudiran al lloc on s'ha produït el succés en el menor temps possible per
donar suport a l'Equip de Primera Intervenció (EPI) i intentar controlar la
situació.

•

Quan arribin al lloc del succés examinaran la situació i valoraran les
possibilitats d'intervenció.

•

Informaran de la situació al CI.

•

Si hi ha alguna persona que està actuant per resoldre la situació, se li
ajudarà en la seva intervenció o, si escau, se li rellevarà i se li indicarà
que evacuï la zona si es preveu la necessitat d'una evacuació.

 Actuació en cas d'INCENDI:
•

Si en arribar al lloc on s’ha originat l'incendi ja no cal intervenir,
informaran de la situació al CI per que es decreti la FI de l’Emergència.

•

Si es necessària la seva intervenció i aconsegueixen controlar l’incendi,
informaran igualment de la situació al CI per que s’arribi a decretar la FI
de l’Emergència.

•

En cas de no aconseguir controlar l’incendi informaran de la situació al CI
per si calgués declarar la situació d’EMERGÈNCIA i esperaran les seves
instruccions.

•

Mantindran la posició mentre la situació no s’agreugi i puguin continuar, a
l'espera dels Serveis d’Ajuda Externa. Si la situació s’agreuja i hi ha perill
per a la seva integritat física o bé si el CI els hi dona la instrucció
corresponent, abandonaran la planta i es dirigiran al Punt de Reunió que
tinguin assignat.

•

En qualsevol cas informaran al CI de la decisió adoptada.

INSTRUCCIONS GENERALS:
 No posi en perill la seva vida.
 No permeti que ningú accedeixi novament a una zona de perill o que hagi estat evacuada.
 No utilitzi els ascensors sense l'autorització del Cap d’Intervenció (CI).


Asseguri’s que les vies d'evacuació i passadissos estiguin lliures.
Si troba algun obstacle elimini-ho.



Actuï sempre davant l’emergència d’acord amb els coneixements que disposi.



Procedeixi amb rapidesa però sense córrer



No cridi i actuï de manera tranquil·la i controlada.



Ajudi a persones ferides o discapacitades.



No doni cap mena d'informació a la premsa. Si algú de la premsa o d'algun mitjà de
comunicació li demana informació, respongui de manera cordial que el Degà del Centre o el
seu representant donarà explicacions en el moment oportú.

