ANNEX 1
Les persones que formen l’equip d’evacuadors i els professors que es
troben a les aules durant l’emergència han de dur a terme l’indicat a les
FITXES 6-9 i empenar el qüestionari de respostes
d’evacuador/professor
Fitxa
número

6

Equip d'Evacuació (EEv)
Els components de l’Equip d’Evacuació (EEv) han estat designats pel Director del
Pla d’Autoprotecció entre el personal de l’edifici d’acord amb les característiques
d’aquest (tipus de risc, ubicació, etc.).
S’han designat membres 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 a dirigir 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, acudirà al seu lloc
d’actuació per començar l'evacuació de l’àrea assignada, amb l’armilla
posada, si disposa d’ella, el que facilitarà la seva identificació davant la
resta de personal.
• Una vegada al seu lloc, començarà a revisar amb celeritat les
dependències de la zona informant al personal de la situació. Comunicarà
al personal que tanqui totes les portes sense clau i que surti ràpidament
seguint la via d’evacuació fins l’escala assignada.
• Una vegada en l'escala assignada, continuarà l’evacuació per la via
corresponent seguint la senyalització d’evacuació fins a l’exterior de
l’edifici.
• En el cas que hi hagi dos evacuadors per zona, un s’encarregarà de
dirigir l’evacuació del personal per les vies corresponents a l’exterior i
l’altre verificarà que no quedi cap persona a l’àrea assignada.
Durant el procés d'evacuació, informarà a qualsevol persona que trobi en el seu
camí que per motius de seguretat ha de sortir de l'edifici de manera immediata.
El guiarà a la sortida/escala d'emergència més pròxima i l’informarà del que ha
de fer.
Si troba a algun discapacitat, arbitrarà les decisions que consideri adients per
que es procedeixi a la seva evacuació, demanant si cal la col·laboració d’altres

persones. En cas de dificultat d’evacuació, ho comunicarà al CI perquè avaluï
la situació i decideixi com evacuar-lo.
Una vegada evacuada l’àrea assignada, acudirà al Punt de Reunió i informarà
de la situació de la seva zona al Control d’Escombres allà ubicat.
Romandrà al Punt de Reunió fins que es comuniqui la finalització de
l’emergència o fins a rebre noves instruccions per part del Control
d’Escombres.

