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BENVOLGUT VISITANT, SIGUES BENVINGUT A

1 Segueix les instruccions del teu 
acompanyant i del personal de l’EUSS.
2 No et carreguis amb objectes que 
puguin difi cultar l’evacuació.
3 Dirigeix-te sense preses vers l’escala 
i sortida d’evacuació indicada en el plà-
nol d’evacuació col·locat al costat de la 
porta de sortida del teu lloc d’estada.
4 Si en el moment de l’alarma et trobes 
en un passadís, t’hauràs d’incorporar 
amb el grup de persones de l’aula o 
laboratori més proper.

5 No circulis mai en sentit contrari a 
l’establert en els fl uxos d’evacuació.
6 Ajuda tothom amb difi cultats i si no 
pots, demana ajut. 
7 No t’aturis davant les portes de les 
sortides exteriors. Podries obstruir-les.
8 Agrupa’t en les zones de concentra-
ció.
9 Coopera en tot allò que se’t demani 
o creguis necessari. 
10 En cap cas facis servir els ascensors 
de què disposa l’Escola.

ACTUA AMB CALMA 
EN TOT MOMENT

Finalment, en cas de que s’activin els sistemes d’alarma i emergència cal que se-
gueixis aquest petit decàleg de recomanacions de seguretat:

Amb l’objectiu de que tinguis una estada agradable entre nosaltres 
i per tal de vetllar per la teva seguretat t’informem que l’Escola 
té, regularment distribuïts per plantes, aules i laboratoris, diversos 
extintors, boques d’incendi, sensors i polsadors d’emergència i 
d’altres dispositius de seguretat.

Altrament, tal com indica el plànol de l’anvers d’aquesta postal, 
l’Escola disposa, en cas d’evacuació, de 4 escales de sortida,    
4 sortides a l’exterior i 4 zones de concentració
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