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CONTROLADORS DELS EVACUADORS ESCOMBRA
ALS PUNTS DE REUNIÓ

La composició dels Controladors dels evacuadors escombra als Punts de Reunió de
la Facultat de Farmàcia és:
Controladors dels evacuadors escombra
Front la façana principal
de l’edifici A

CONTROL 1

CONTROL 2

Entre els edificis A i B

CONTROL 3

Front la façana sud
de l’edifici B

Alegret Jordà, Marta
Galtes Mateu, Sandra
Güell Pujol, Esther
Barceló Martí, Carme
Castilla Monzó, Montserrat
Ferrer González, Carles
Miñana Galbis, David
Rafecas Martínez, Magdalena

López Sabater, Carmen
Noé Mata, Verònica
Linares Obón, Anna
Llor Brunes, Núria

Tfn.
24531/ext 28
29044
21881
24490
21314
21884
24497
34841

24512
24455
21891
24540/ext121

Correo electrònic
malegret@ub.edu
sandragaltes@ub.edu

estherguell@ub.edu
mbarcelo@ub.edu
montsecastilla@ub.edu
cferrer@ub.edu
davidminyana@ub.edu
magdarafecas@ub.edu
mclopez@ub.edu
vnoe@ub.edu
ana_linares@ub.edu
nllor@ub.edu

Els components de l’Equip de Control dels evacuadors escombra 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 en els diferents torns de treball entre el personal disponible en cada
cas, preferentment entre els voluntaris que s’han presentat, tenint en compte la
ubicació del seu lloc de treball, de forma que es donin les millors condicions
estratègiques per controlar l’evacuació.
Els seus membres seran formats i ensinistrats per tal de desenvolupar les seves
funcions de la manera més eficient possible
 La seva actuació s’iniciarà en sentir l’alarma d’evacuació de l’edifici o en rebre
ordres directes del Cap d’Intervenció (CI).
Actuaran de la manera següent:
•

En sentir el senyal d'alarma o rebre ordres del CI, acudiran al seu lloc
d’actuació amb l’armilla de color taronja i amb el full de control
corresponent, per controlar la sortida dels evacuadors de la seva zona.

•

En aquest full, anotaran totes les incidències que els diferents evacuadors
escombra l’informin i, quan finalitzi la sortida del personal de la zona
assignada, acudiran al Centre de Control d’Emergència per informar de la
situació.

•

Es mantindran en aquest lloc fins que finalitzi l’emergència. En aquest
moment retornaran als seus Punts de Reunió i informaran al personal allà
ubicat que pot tornar a l’edifici o el que el Cap d’Emergència l’hagi
comunicat al respecte.

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.

