RECOMANACIONS PER A LA SEGURETAT DURANT LA RUA
DE CARNESTOLTES 22 de febrer del 2020
Consells i recomanacions per al PÚBLIC ASSISTENT
Abans i durant la celebració de l’esdeveniment
-

Informeu-vos bé dels llocs per a on ha de passar la rua i seguiu les recomanacions dels
organitzadors i dels serveis d'ordre.

-

Si porteu aigua que sigui en ampolles de plàstic.

-

Travesseu carrers, vies ferroviàries i carrils pels passos habilitats per fer-ho

-

Amb els vostres vehicles, no estacioneu en doble fila, respecteu els guals, les voreres,
els jardins i altres zones de vianants.

-

Si aneu acompanyats o en grup, acordeu prèviament un punt de referència per a trobarvos, en cas que us separeu o us perdeu.

-

Si aneu amb menors d’edat porteu-los a collibè o de la mà. Estigueu pendents de la
gent gran i de les persones amb discapacitats.

-

Tingueu cura dels vostres objectes personals.

-

No pugeu a les baranes, reixes o d’altres elements inestables que puguin ser perillosos.

-

No conduïu cap vehicle, si heu ingerit begudes alcohòliques o no us trobeu capacitat
per a la conducció, d’aquesta manera s’evita posar en risc, la vostra vida i la dels altres.

En cas d’emergència
-

Davant de qualsevol situació d’emergència, mantingueu la calma, truqueu al 112 o a la
Policia Local (93 693 06 12).

-

No utilitzeu el mòbil per a fer trucades o enviament de fotos o vídeos personals, en les
zones amb molta concentració de persones, per d’aquesta manera impedir el col·lapse
de les línies telefòniques i, en conseqüència, facilitar la comunicació amb els serveis
d’emergència.

-

Dirigiu-vos a les sortides a través dels llocs indicats i sense aturar-vos. Mai, en cap cas,
torneu enrere.

-

Eviteu cridar, córrer o empènyer les altres persones, ja que podríeu provocar situacions
molt perilloses, a causa de la gran quantitat de gent que s’hi pot haver concentrat.
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