INFORMACIÓ al PÚBLIC i a la
POBLACIÓ
CONSELLS i RECOMANACIONS D’AUTOPROTECCIÓ
ABANS i DURANT LA CELEBRACIÓ del Carroussel
 Abans d'anar-hi estigueu atents a les informacions oficials que emeti la organització sobre l'esdeveniment, així com
les que apareguin als mitjans de comunicació, panells d’informació pública o en els transports públics.

 Informeu-vos bé dels llocs per a on ha de passar el Carroussel i seguiu les recomanacions dels membres i voluntaris
de l’organització, voluntaris de Protecció Civil, de la Policia Local i Mossos d’Esquadra.

 Porteu aigua en ampolles de plàstic.
 Aneu a peu o en transport públic per arribar a les desfilades i a les festes, amb l'objectiu de garantir la mobilitat i
evitar el col•lapse del trànsit.

 Travesseu carrers pels passos habilitats per fer-ho.
 Amb els vostres vehicles utilitzeu preferentment els aparcaments indicats, 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 trobar-vos, 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.

 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.

 Tingueu cura dels vostres objectes personals.
 En punts de gran concentració de persones, si teniu la sensació d'estar atrapats o sense sortida possible, cerqueu
una ubicació alternativa, en la qual pugueu trobar una via d'evacuació.

 No pugeu a les baranes, reixes, arbres o d'altres elements inestables que puguin ser perillosos.
 Una vegada finalitzat l'esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada, respectant l'ordre de sortida i seguint les
indicacions dels membres i voluntaris de l’organització, voluntaris de Protecció Civil i dels Agents de la Policia Local.
No oblideu els vostres objectes personals.

 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.

 Informeu-vos a l'arribada de la localització dels serveis preventius sanitaris (ambulàncies i Creu Roja).
 Tingueu localitzades les vies d'evacuació, els punts de reunió i les àrees de confinament i estigueu atents a les
indicacions dels membres i voluntaris de l’organització, voluntaris de Protecció Civil, dels Agents de la Policia Local i
Mossos d’Esquadra i als missatges de megafonia.

Podeu consultar el recorregut del Carroussel, els punts de reunió, àrees de confinament i situació dels punts
d’assistència sanitària al Plànol del Dispositiu d’Autoprotecció.

EN CAS D'EMERGÈNCIA
 Si necessiteu atenció sanitària, sol•liciteu-la en els punts d'assistència (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).

 Davant de qualsevol situació d'emergència, mantingueu la calma, truqueu a la Policia Local 972 306 292 o aviseu a
un membre o voluntaris de l’organització, voluntaris de protecció civil o agents de la Policia Local o Mossos
d’Esquadra.

 No utilitzeu el mòbil per a fer trucades o enviament de fotos o vídeos personals en les zones amb molta concentració

de persones, per no contribuir al col·lapse de les línies telefòniques i facilitar la comunicació amb els serveis
d'emergència.

 Dirigiu-vos als punts de reunió a través dels carrers perpendiculars al recorregut del Carroussel i en direcció contraria
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.

 No us atureu davant les vies d'evacuació.
 Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu el familiar, amic o persona coneguda, n'heu d'informar als

membres o voluntaris de l’organització, voluntaris de protecció civil o agents de la Policia Local o dels Mossos
d’Esquadra.

 En cas de rebre l’avís de confinament, acudir a l’àrea de confinament més propera i seguir les indicacions dels
membres o voluntaris de la organització, voluntaris de Protecció Civil o agents de la Policia Local o dels Mossos
d’Esquadra.
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