Revetlles amb precaució

L’adquisició i
l’ú s dels petards
s’h a de fer sota
la supervisió
dels adults.

Consells de protecció civil a les revetlles

Trobareu tota la
in formació sobre
“R evetlles amb precaució”
i també la h istorieta
En Pau, l’Arnau i l’Anna
a... Quina revetlla!
a w w w .gen cat.cat/
revetlles.

Feu la festa
amb seguretat:
A ls llocs on es facin revetlles cal
recollir la roba estesa i els tendals,
i tancar portes i finestres. No
encengueu cap petard dins
les cases.

No us guardeu petards
a les butxaques.

No subjecteu els petards amb les
mans. No els poseu a prop de la
cara ni del cos. Enceneu cada article
seguint estrictament les seves
instruccions concretes.

No llanceu coets a menys
de 500 metres de zones boscoses.

No talleu el tro final de les traques,
poden explotar amb violència.

No llanceu mai petards contra
ningú . Si un petard no s’encén bé,
no el toqueu fins al cap de mitja
h ora i remulleu-lo.

N o!

N o!

No fiqueu mai petards dins de
totxanes ni ampolles, perquè en
explotar fan metralla que pot fer
molt de mal.

No tireu cap coet amb la mà, ni amb
la canya trencada, perquè sortirà en
una direcció inesperada
i pot explotar malament.

N o!

N o!

Les fogueres h an de permetre el pas
dels veh icles d’emergència. Per no
fer malbé el paviment, poseu terra
o sorra sota la foguera. Eviteu fer les
fogueres en zones amb vegetació
seca o arbrat.

No feu fogueres enlloc sense
l’autorització corresponent.
Feu les fogueres a més de
15 metres de les façanes i els cotxes
i mai sota línies elèctriques.

A les fogueres, no h i tireu papers
ni teixits, el vent els enlairaria i els
podria portar lluny. No h i llanceu
bidons ni esprais, poden explotar.
Si cremeu pneumàtics i plàstics,
provocareu molta
contaminació.

N o!

A mb la col·laboració de:
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No encengueu mai cap foguera
amb líquids infl amables,
us podríeu cremar molt.

N o!

