Preguntes freqüents sobre la prova de sirenes i el risc químic

Si teniu una emergència, truqueu al 112.
Si voleu informació, truqueu al 012.

Què és un accident químic?
És un succés no controlat, com una fuita, un vessament, un incendi o una explosió, que es
produeix en un establiment que treballa amb substàncies perilloses, i que pot suposar un
perill greu per a les persones, els béns o el medi ambient. Segons la gravetat de l’accident,
afecta l’interior o l’exterior de les instal·lacions de l’empresa.
Com t’avisarem si hi ha hagut un accident químic allà on siguis?
Si en una instal·lació es produeix un accident químic greu que pot afectar la població,
s’activaran les sirenes de risc químic de la zona afectada per l’accident. La sirena de risc
químic són tres senyals d’un minut de durada separats per silencis de cinc segons. Aquest
so (inici d’alarma) s’activa només per alertar d’aquest tipus d’accidents.
També t’avisarem a través de l’enviament massiu de missatges a mòbils (push), si és que
t’hi has subscrit. Si no ho has fet encara, informa’t aquí de com fer-ho a:
http://www.gencat.cat/mobils/cas/appgencat.htm
A més, emetrem comunicats a través dels mitjans de comunicació i en farem difusió a les
xarxes socials, a través dels comptes de Twitter @emergenciescat i @112, i al Facebook
de Protecció Civil (facebook.com/emergenciescat).
Què són les sirenes de risc químic?
La xarxa de sirenes és el sistema d’avís a la ciutadania que preveu el Pla d’emergència
exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT) de Protecció Civil de la Generalitat
per a les poblacions que poden quedar afectades per un accident químic greu.
Què he de fer si sento la sirena?
La mesura de protecció més segura és confinar-se dins l’edifici més proper i quedar-s’hi
fins que finalitzi l’avís, tancar portes i finestres i aturar la ventilació, en el cas que estigui
engegada, per evitar l’entrada de possibles gasos tòxics.
Hauria d’anar a buscar els nens a l’escola o els avis a la residència?
No. És molt important que no vagis a buscar els nens a l’escola ni els avis al casal o
residència, perquè amb els desplaçaments els posaries en una situació de perill
innecessària. Els responsables d’aquests centres estan formats per actuar en cas
d’emergència i protegir adequadament la teva família.

Puc trucar a l’escola o a la residència per informar-me de com estan?
És recomanable que redueixis el nombre de trucades al mínim imprescindible. Les línies
podrien quedar col·lapsades. Pensa, a més, que l’escola o la residència no us pot atendre
a tots perquè han de protegir els teus familiars. Confia que ho estan fent bé.
Si no funciona el telèfon, què faig?
Utilitza les xarxes socials per posar-te en contacte amb la família i els amics.
Si l’accident químic em sorprèn dins del cotxe, m’hi puc quedar fins que acabi?
No. El cotxe no és un lloc segur. Si quan sents l’alarma d’avís ets dins d’un cotxe, no t’hi
quedis. Aparca el cotxe i refugia’t dins l’edifici més proper.
Si quan sonen les sirenes ja sóc dins d’un edifici i no les sento, què passa?
Si ets dins d’un edifici, potser no sentiràs el so de les sirenes, ja que estan pensades per
avisar les persones que són a l’exterior dels edificis. En aquest cas, et pots assabentar del
que passa a través de l’aplicació per al mòbil de Protecció Civil de la Generalitat, de les
xarxes socials oficials (@emergenciescat és la de Protecció Civil de la Generalitat), dels
mitjans de comunicació, etc., dels familiars i de la gent del teu entorn.
Si surts a l’exterior i ets en una zona de risc, pensa que el so de la sirena d’avís es tornarà
a sentir periòdicament i que trobaràs agents dels cossos de seguretat i d’emergències a la
zona que et donaran indicacions per a la teva protecció. Fes-ne cas.
Com sabré que ja ha acabat el perill?
Per saber que ja ha finalitzat el risc químic, se sentirà un senyal continu de 30 segons de
durada (so de fi d’alerta). També ho comunicarem a través del servei de missatges
massius al mòbil, les xarxes socials (@emergenciescat i @112), els mitjans de
comunicació i el Facebook (facebook.com/emergenciescat).
Per què es fan proves de sirenes cada sis mesos?
L’activació de les sirenes que hi ha a Catalunya es fa cada sis mesos amb l’objectiu, en
primer lloc, de familiaritzar la població amb el so d’avís d’accident químic. Dies abans de
cada prova es fa difusió de la data en què es durà a terme, l’hora en què s’activarà cada
sirena i els consells d’autoprotecció en cas d’accident real.
Tot i que es tracti d’un simulacre, fora bo que, si sents les sirenes, facis un exercici de
confinament: et servirà per estar més ben preparat a l’hora de protegir-te en cas d’accident
real. En segon lloc, la prova serveix per comprovar el bon funcionament de les sirenes, que
també es detecta amb altres procediments.

