PLA D’EMERGÈNCIA
OBTENCIÓ D'INFORMACIÓ
1. Persona responsable d'obtenir informació
Al campament

Nom i Cognoms

Telèfon

Des de casa

Nom i Cognoms

Telèfon

2. Com obtindrem la informació sobre el temps i el risc d'incendi
⃞

Consultant avisos de Protecció Civil a través de l'Aplicació mòbil “Gencat.mobi”
⃞

Consultant avisos de Protecció Civil a través del web http://gencat.cat.mobi/pcivil
⃞

Consultant avisos del Pla Alfa a través del web del Servei de Prevenció d'Incendis
http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/

SISTEMA D'AVÍS
A QUI AVISEM

COM AVISEM

Als/Les participants de l'activitat (de la possibilitat d'haver d'evacuar)

(xiulet/cançó...)

A les autoritats competents de qualsevol situació de risc

112

Als familiars (si s'escau)

(per equips, per cadena alfabètica...)

PLA D’EVACUACIÓ
Hem de preveure com actuarem si l'evacuació s'ha de fer en diferents espais i moments del campament i mentre fem
diferents tipologies d'activitats.
1. Lloc on ens dirigirem
Nom de la població
Nom i adreça de l'equipament o servei que ens acollirà
Nom i telèfon de la persona de contacte

2. Camí per on caldrà marxar. Fer un plànol aproximat amb les diferents possibilitats de sortida. Pensem també que
potser no podem marxar per on hem arribat.

3. Organització del grup per l'evacuació. Assignació a cada monitor/a del llistat de nois i noies que queden a la seva
responsabilitat en cas d’emergència i/o evacuació del camp:
NOM DEL/LA RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT
I COORDINADOR/A DEL PLA:
(EL/LA RESPONSABLE NO POT TENIR INFANTS AL SEU CÀRREC)
NOM DEL MONITOR/A

NOM DELS NOIS/ES A LA SEVA RESPONSABILITAT

La persona ..........................................................major d’edat de l’equip de suport és responsable de tots els intendents
4. Estris i material mínim que caldrà recollir. Cal pensar en no deixar bombones ni materials inflamables i en agafar
els estris i la roba imprescindibles per protegir-vos del foc o del fred, però que la càrrega no us destorbi excessivament
pel camí.
NOM DEL/LA RESPONSABLE DE MATERIAL

LLISTAT DE MATERIAL

5. Mitjà de transport que caldrà utilitzar en cas d’evacuació del campament
Nom del transport (empresa / particular)
Telèfon de contacte
6. Qui es posarà en contacte amb l'exterior des del campament?
Nom de la persona
Persona/es contacte de l’entitat (agrupament/esplai)
Persona/es contacte famílies
Persona de contacte de la Federació

7. Finalització de l'emergència

•

Retorn a l’activitat. Com ens organitzarem per retornar al lloc on es feia l’activitat? Com ens assegurarem del
retorn al lloc? Qui consultarem?

Consultar possibilitat de retorn al propietari del terreny

(Telèfon de la persona propietària)

Consultar possibilitat de retorn al municipi acollidor

(Telèfon de l’ ajuntament)

Transport per retornar a l'activitat

(Telèfon del taxi / autocar / ...)

•

No retorn a l'activitat. En el cas de no retornar al lloc on es feia l’activitat, es continuarà en un altre lloc?
Quin?

