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Prim
mers Au
uxilis a l’Esporrt
Pau
uta generral d’actu
uació da
avant d’u
una situació d’em
mergència
La seqüència
a d’actuaccions davvant de le
es situacions d’em
mergència que
manen la no
ostra intervvenció serrà el que anomenem
a
PAS, que
e són les sigles
s
dem
de:
1 Protegiir, tant l’accidentat co
1.
om un matteix o els altres.
a
2 Avisar els serveiss d’emergè
2.
ències. Tru
ucar al 112.
3 Socórre
3.
er l’accidentat.
Prottegir
Es trracta de no
o agreujar més la sittuació. Aba
ans de durr a terme q
qualsevol acció,
a
cal fer
f una va
aloració accurada de l’entorn, per
p tal de detectar
d
possibles riiscos
que ens pugu
uin posar en
e perill i afectar la
a persona que nece
essita la no
ostra
ajuda, o tercerrs.
Avis
sar
Truq
queu al telèfon d’em
mergèncie
es 112. És un telèfon
n únic d’em
mergències
s d’ús
en l’àmbit de to
ota la Com
munitat Eurropea.
S’ha
a de tenir present que
q
si no contactem
m amb elss serveis d
d’emergèn
ncies,
convvé valorar si deixem
m la víctima
a sola o ens
e l’empo
ortem amb nosaltres, per
avisa
ar o trobarr ajuda. Qu
uan es contacte s’ha d’informarr del que ha succeït.
Socórrer
En primer
p
lloc, cal tranquil·litzar la
a víctima i comunicarr-li que l’ajjuda ja esttà en
camí. Despréss, s’ha de determina
ar les poss
sibles lesio
ons que prresenta, pe
er tal
d’esttablir les prioritats
p
d’a
actuació. És
É important, evitar actuacions
a
intempesttives.
Cal dir,
d que, moltes
m
vega
ades, la vícctima que més
m crida no és la m
més greu.
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RECOR
RDEU

C establir mesure
Cal
es d’autop
protecció i prevenció
ó de nous
s accidentts.
Si malgrrat tot la situació no
o és segurra, truqueu
u al 112 o demaneu
u
aju
uda i espe
ereu.

Si no este
eu sol, pott donar l’a
alerta una altra pers
sona. Asse
egureu-vo
os
que
e sap quines dades ha de facilitar.

La
a víctima que
q més crida
c
no sempre és la més grreu.

No despla
aceu ni mo
oveu inne
ecessàriam
ment la víc
ctima si no
o hi ha ris
sc
vital.

RECORDEEU QUE ELL BOTÍQU
UIN S’HA DE
D MANTTENIR ACTTUALIZAT I
T
TENIR
CURA DEL MATERIAL
M
QUE CON
NTÉ.

