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Consells davant l'onada de fred
Protecció Civil de Sant Cugat ha emès una sèrie de consells
davant situacions com nevades i glaçades, onades de fred i
fortes ventades per l'episodi de fred polar que arriba aquesta
setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu
que el fred arribarà al punt àlgid entre aquest dimecres i
dijous, i que s'allargarà fins divendres. A Sant Cugat hi ha
perill entre moderat i feble de glaçades i un avís per risc de
vent.

El tècnic responsable de Protecció Civil a Sant Cugat Antonio Royo, ha explicat al magazín 'Sant Cugat a
Fons' que, més enllà de tenir en compte els consells, és important trucar al 112 en cas de qualsevol
emergència.
Toni Royo: Davant de qualsevol tipus d'emergència, si necessiten ajuda, cal trucar al 112 i des d'allà es
derivarà als cossos corresponents per intervenir-hi.
Recomanacions davant l'onada de fred
- Manteniu-vos informats de les previsions del temps i les instruccions de les autoritats. En cas de
desplaçament, consulteul'estat de les vies abans de començar el viatge.
- Eviteu el canvi sobtat de temperatures, sobretot als nens, persones grans i vulnerables
- Els dies d'onada de fred, eviteu que els nadons surtin al carrer.
- Cal vestir-se amb roba i calçat adequat. Eviteu peces ajustades i utilitzeu diverses capes per mantenir
l'escalfor corporal.
- Protegiu-vos la cara i el cap.
- Eviteu el consum d'alcohol, dóna falsa sensació de calor.
- Vigileu amb els aparells de calefacció per evitar la intoxicació i garantir l'entrada d'aire net. Ventileu la casa
cada dia uns 10 minuts.
- Agafeu el vehicle només si és imprescindible i eviteu desplaçar-vos de nit.
- Aneu amb compte amb les plaques de gel quan es condueix, poden fer relliscar el cotxe.
Recomanacions davant el risc de nevades i glaçades
- Tingueu preparat un transistor i piles de recanvi, llanternes, aliments rics en calories, combustible per a la
calefacció i una farmacional amb els medicaments habituals.
- Eviteu esforços físics intensos.
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- En cas que hi hagi neu a acumulada als terrats, terrasses o balcons, retireu-la sense abocar-la a la via pública.
- Al cotxe, disposeu de cadenes en bon estat, llanterna i manta de viatge.
- Planifiqueu bé la ruta si és indispensable fer un desplaçament en automòbil.
- En cas de neu i gel, conduïu amb velocitat moderada. Si la ruta és perillosa, torneu enrere i busqueu refugi.
- A la carretera, conduïu sempre que sigui possible per neu verge. No utilitzeu les marques d'altres cotxes.
- Si comença a nevar, conduïu amb molta suavitat i lentitud
Consells davant les ventades
- Tanqueu i assegureu les portes, finestres i tendals de casa. Abaixeu completament les persianes.
- Vigileu amb el mobiliari urbà, l'enllumenat del carrer i les motos aparcades al carrer.
- Eviteu els parcs, jardins i zones boscoses.
En cas d'emergència, cal trucar al 112 . Tots els consells es poden consultar també als webs Santcugat.cat i
Gencat.cat.
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