Consells per la “Carnestoltes i rues”

Sentit comú, mantenir sempre la distància amb les carrosses i vigilar als menors per evitar accidents

Abans i durant la celebració
Informeu-vos del recorregut.
Porteu calçat còmode i que us protegeixi bé els peus.
Es preveuen baixes temperatures, per tant porteu roba còmode que us abrigui, en especial al cap, al coll i a les mans.
Si aneu amb nens porteu-los a coll o de la mà. No els perdeu de vista en cap cas. Estigueu pendents de la gent gran i de
les persones amb impediments i dependents.
Porteu la documentació al damunt. En el cas dels menors d’edat, la gent gran i els discapacitats psíquics prepareu una
fitxa amb les seves dades i un telèfon de contacte, i procureu que la portin en un lloc visible, per si aquests es perden.
No empenyeu per poder arribar a un lloc amb millor visibilitat, és una falta de respecte pels demés i poseu en perill a la
gent de les primeres fileres.
No utilitzeu parts del mobiliari urbà ni d’altres elements inestables per enfilar-vos i veure l’acte, poden ser perillosos i
provocar un accident.
Si en algun moment teniu la sensació d'estar atrapats o sense sortida possible, busqueu una ubicació alternativa.
Actueu amb sentit comú i no us poseu en risc, ni els adults i molt menys els infants.
Recordeu que no heu d'envair l'espai del recorregut ni travessar-ho en el moment de la rua, ni tant sols si les carrosses
estan aturades. Especialment, mantingueu-vos allunyats dels vehicles i carrosses.
Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada, respectant l’ordre de sortida i, si hi ha, seguint
les indicacions dels serveis de seguretat. No oblideu els vostres objectes personals.

En cas d’emergència
Mantingueu la calma i estigueu atents a les indicacions dels serveis d’emergència.
Si necessiteu atenció sanitària, sol·liciteu-la en els punts d’assistència corresponents (cal estar alerta amb els llocs i
motius que poden provocar accidents i col·laborar, en la mesura que es pugui, per a procurar de no ésser afectats).
Eviteu cridar, córrer o empènyer els altres, ja que podríeu provocar situacions molt perilloses per a la gran quantitat de
persones que n’hi ha concentrades.
Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu alguna persona informeu als serveis d’emergència presents o truca
ràpidament al 1-1-2.
Recordeu, davant qualsevol emergència truqueu al:

Consells per la “Cavalcada dels Reis Mags d’Orient”

Sentit comú, mantenir sempre la distància amb les carrosses i vigilar als menors per evitar accidents

Abans i durant la cavalcada
Informeu-vos del recorregut.
Porteu calçat còmode i que us protegeixi bé els peus.
Es preveuen baixes temperatures, per tant porteu roba còmode que us abrigui, en especial al cap, al coll i a les mans.
Si aneu amb nens porteu-los a coll o de la mà. No els perdeu de vista en cap cas. Estigueu pendents de la gent gran i de
les persones amb impediments i dependents.
Porteu la documentació al damunt. En el cas dels menors d’edat, la gent gran i els discapacitats psíquics prepareu una
fitxa amb les seves dades i un telèfon de contacte, i procureu que la portin en un lloc visible, per si aquests es perden.
No empenyeu per poder arribar a un lloc amb millor visibilitat, és una falta de respecte pels demés i poseu en perill a la
gent de les primeres fileres.
No utilitzeu parts del mobiliari urbà ni d’altres elements inestables per enfilar-vos i veure l’acte, poden ser perillosos i
provocar un accident.
Si en algun moment teniu la sensació d'estar atrapats o sense sortida possible, busqueu una ubicació alternativa.
Actueu amb sentit comú i no us poseu en risc, ni els adults i molt menys els infants.
Recordeu que no heu d'envair l'espai del recorregut ni travessar-ho en el moment de la cavalcada, ni tant sols si les
carrosses estan aturades. Especialment, mantingueu-vos allunyats dels vehicles i carrosses.
No agafeu els caramels que quedin entre el pas de les carrosses i el públic, pot ser perillós i poden causar atropellaments.
Els adults no han de competir amb els nens pels caramels.
Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada, respectant l’ordre de sortida i, si hi ha, seguint
les indicacions dels serveis de seguretat. No oblideu els vostres objectes personals.

En cas d’emergència
Mantingueu la calma i estigueu atents a les indicacions dels serveis d’emergència.
Si necessiteu atenció sanitària, sol·liciteu-la en els punts d’assistència corresponents (cal estar alerta amb els llocs i
motius que poden provocar accidents i col·laborar, en la mesura que es pugui, per a procurar de no ésser afectats).
Eviteu cridar, córrer o empènyer els altres, ja que podríeu provocar situacions molt perilloses per a la gran quantitat de
persones que n’hi ha concentrades.
Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu alguna persona informeu als serveis d’emergència presents o truca
ràpidament al 1-1-2.
Recordeu, davant qualsevol emergència truqueu al:

