Recomanacions per a “Correfocs i Focs artificials”
Sentit comú i prudència

Recomanacions davant l’assistència a correfocs

Cal ser prudent, ja que intervé material pirotècnic que pot provocar algun accident.
Utilitzar roba de cotó. Mai fibres sintètiques.
Utilitzar calçat esportiu, còmode i que no llisqui. Mai sandàlies ni xancles.
Cal protegir aquelles parts del cos que quedin descobertes com són el coll, el cap i les mans.
No molestar el bon desenvolupament del correfoc ni dels participants de l’acte.
No us col·loqueu entre els tabalers i les bosses de carretilles i sortidors dels diables o del bestiari.
Fer cas de les indicacions dels diables i dels organitzadors.
No recollir cap element pirotècnic del terra. Pot no haver esclatat.
Davant qualsevol emergència, segueix en tot moment les indicacions que doni l’autoritat i els serveis
d’ordre i recorda que en tota situació de risc, una actuació serena i organitzada augmenta la teva seguretat
i la dels demès.

Recordeu, davant qualsevol emergència truqueu al:

Recomanacions davant “Espectacles Pirotècnics”
En aquests tipus d’espectacles, el risc pot ser motivat per la multitud de persones que es
concentren, o per la potència dels foc artificials que es disparen o bé per la llarga duració
d’alguns d’ells

Recomanacions davant l’assistència en espectacles pirotècnics

Entre les mesures de precaució que es poden adoptar, convé recordar algunes com la de respectar els
límits establerts pel cordó de seguretat o la de no sobrepassar les reixes de seguretat de protecció de
façanes d’edificis en obres, ja que el risc de caigudes d’elements decoratius es major durant el temps de
dispar de focs artificials.
Durant els dispars dels mateixos, cal posar especial atenció a la trajectòria de caiguda de canyes,
carcasses i altres elements residuals i si pot allunyar-se d’ells millor.
És important que es protegeixin els ulls de la caiguda d’objectes estranys i de material residual que pugui
existir en suspensió en l’aire.
Si es detecta alguna anomalia d’incendi en la seva proximitat, cal avisar ràpidament als agents de Policia
Local, Bombers o als serveis de d’emergència ubicats en la zona.

Recordeu, davant qualsevol emergència truqueu al:

