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EQUIPS DE PRIMERS AUXILIS (EPA)

L’Equip de Primers Auxilis (EPA) de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació és:
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Els components dels EPA han estat designats pel Director del Pla d’Autoprotecció entre el
personal del Centre. S’han designat Equips de Primers Auxilis en els diferents torns de treball,
preferentment entre els voluntaris que es van presentar.
Els seus membres disposaran de formació i ensinistrament adequat en matèria de primers
auxilis i d’evacuació d’accidentats, per tal que puguin desenvolupar les seves funcions de la
manera més eficient possible.

Igualment disposaran del material imprescindible per poder realitzar la seva tasca de forma
adient.
 La seva actuació s’iniciarà quan rebin l’avís del Cap d’Intervenció (CI) de l’existència d’una
situació d’emergència.
Actuaran de la manera següent:
•

En ser avisats de l’emergència, rebran informació de la situació per preveure el
material necessari.

•

Prepararan el material (maletins de reanimació, farmacioles de primers auxilis, etc.)
per acudir al lloc assignat i atendre als possibles accidentats.

•

Auxiliaran al personal afectat:

•

o

Avaluant les lesions i prestant el servei sanitari d’acord amb els seus
coneixements i possibilitats

o

Decidint si la gravetat d'algun ferit necessita dels serveis sanitaris addicionals

Informaran de la situació al CI per tal que s’avisi a Protecció Civil trucant al 112
(Servei d’Emergències Mèdiques), per si cal evacuar els accidentats.

 Atendran als serveis sanitaris, en cas d'haver requerit la seva presència, informant de la
situació.
 A instàncies del CI i en el cas que calgués trasllat en ambulància:
o
o
o
o

Prepararan el trasllat de l’accidentat, si calgués.
Prendran nota del nom i cognoms de l’accidentat, hora de sortida de l'ambulància, la
seva matrícula, l'organització a la qual pertany i destí de la mateixa.
Informaran de les possibles baixes ocasionades per l'emergència i de la localització
dels hospitalitzats, si els hagués.
Redactaran un informe sobre les lesions que han patit els diferents accidentats,
intervencions efectuades i evolució dels mateixos.

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 o el seu
representant donarà explicacions en el moment oportú.

