GUIA RAPIDA
per

PREVENIR
Familia Segura

ACCIDENTS
Illes Balears
aSA!!
segurs a c

Telefon 112
- Únic per a tot l'àmbit europeu

RECORDA
RECORDA !!

- Les 24 hores del dia, 365 dies a l'any
- Coordina urgències sanitàries, d'extinció
d'incendis i salvaments, de seguretat
ciutadana i de protecció civil davant de
qualsevol situació d'emergència

En cas
d'emergència

sabies que...
LA MAJORIA DE CAIGUDES
SÓN A LA CUINA, I EL 75 %
AFECTEN LA GENT GRAN

CAIGUDES I
TRAUMATISMES
Com a prevencio...
El trespol, net, sec i sense obstacles
En el bany, elements antilliscants
Per a les altures, millor una escala!
Armaris i calaixos, millor tancats
Usau les eines degudament
A balconades i terrasses assegurau
bé els objectes

INTOXICACIONS
Com a prevencio...
Els productes tòxics i els
medicaments fora de l'abast dels
infants
Els productes tòxics no han d'estar
mai amb aliments o begudes
Llegeix les instruccions d'ús
per a evitar accidents
Identifica bé amb una
etiqueta els envasos
que tenguin productes
tòxics

sabies que...

EL 50% DE LES
INTOXICACIONS SÓN PER
PRODUCTES DE NETEJA, I
QUE EL 80%
SÓN PER VIA ORAL

CREMADES
Com a prevencio...
Usau guants aïllants per a
objectes calents
Els mànecs, millor si no
sobresurten de la cuina; i els
mistos i els encenedors fora de
l'abast dels infants
Convindria tenir un extintor a la
cuina

SAPS QUE NO S'HA DE
TIRAR AIGUA A UNA
PAELLA EN FLAMES???
TAP
APA-LA!!!!
A-LA!!!!

sabies que...
EL 10% DELS ACCIDENTS SÓN
CREMADES

sabies que...
HI HA MÉS DE 5.000 ACCIDENTS
ELÈCTRICS A L'ANY A ESPANYA

RISC ELECTRIC
Com a prevencio...
Els endolls, ben secs abans d'usar-se,
i millor si són de seguretat i
amb presa a terra
Els aparells elèctrics lluny de l'aigua
Per a instal·lacions elèctriques
desconnectau l'interruptor general
Revisió periòdica de la instal·lació

L'aIgua
aIgua I ELS aparells
aparells
elèctrics JUNTS SÓN
perillosos!

ASFIXIES
Com a prevencio...
Teniu ventilació en el bany si estau
usant un encalentidor o estufa
Evitau que els infants juguin amb
objectes petits i bosses de plàstic
Teniu els accessos a piscines, pous
i similars protegits
Evitau jugar amb borses de plàstic
No deixeu els infants sols a
banyeres o piscines

sabies que...

LA MAJORIA
D'ASFÍXIES ES
PRODUEIXEN EL
CAP DE SETMANA
I SÓN MÉS DE
30.000 ASFÍXIES A
ESPANYA EN UN
ANY

ÉS PERILLÓS TENIR
L'ESTUFA SENSE
VENTILACIÓ AL BANY

sabies que...
ELS DETECTORS
DE FUM EVITEN EL
50% DELS
INCENDIS
DOMÈSTICS

INCENDIS I
EXPLOSIONS
Com a prevencio...
Abans de sortir de casa, assegura't
de no deixar encès cap aparell
perillós (el fogó, l'estufa...)
La campana extractora ha de
conservar-se neta
Si hi ha fuites de gas, ventilau i
tallau l'electricitat
Si fa olor a cremat revisau la
instal·lació elèctrica

Recorda
Recor
da que no
s'han de
sobrecarr
sobr
ecarregar
egar
els endolls!!!

