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1. NORMATIVA GENERAL
El responsable del grup de persones que accedeix a les installacions del F.C. Metropolità de Barcelona, per a
efectuar visites, abans de l'inici de les mateixes, haurà d'haver llegit, acceptat i signat el present document en el
qual s'expliquen les normes bàsiques de seguretat a respectar durant la seva permanència en les installacions.
Normes sobre comportament segur dintre de les installacions de FC Metropolità de Barcelona:
•
•
•
•

Segueixi en tot moment les indicacions del personal de TMB.
No accionar els polsadors d'emergència de tallers, oficines, escales mecàniques, ascensors,
intèrfons, etc. sense causa justificada.
Atendre les indicacions dels cartells informatius i els missatges emesos per megafonia.
Advertir al personal de F.C. Metropolità de Barcelona de les anomalies que es puguin observar.

En cas de detectar una emergència o accident comuniqui-ho al personal de TMB o al responsable de la visita.
En tots els centres del F.C. Metropolità de Barcelona hi ha un pla d'evacuació que s'activa en cas d'emergència.
El personal del centre està preparat per a actuar enfront d'emergències i és part de la seva missió ajudar-lo a
vostè en cas d'una eventualitat. Li agrairem que collabori amb nosaltres seguint aquestes instruccions:
1. No oblidi identificar-se com visitant en el control d'accessos del Centre. Se li lliurarà un distintiu de visita
per a cadascun dels integrants del grup, que haurà de dur en lloc visible en tot moment.
2. En cas de detectar un foc o altra situació d'emergència: Comuniqui'l al personal del Centre. No s'arrisqui
actuant tot sol.
3. Si sona l’alarma. Surti de l'edifici sense precipitar-se, seguint les instruccions de la persona del centre
que li estigui atenent.
4. En cas d'emergència NO UTILITZI els ascensors.
5.

Dirigeixi’s al punt de reunió, participi en el recompte de personal i esperi instruccions.

6. No abandoni les installacions sense comunicar-lo a la persona que visita i/o al responsable del control
d’accessos.
2. ESTACIONS
• Està prohibit passar d'andana a andana per la zona de vies.
• Està prohibit accedir a la zona de vies sense anar acompanyat per un responsable de F.C .
Metropolità.
• La vora d'andana (zona de paviment fins a 1m de la vora) es considera zona de vies, no situar-se
en aquesta zona fins que el tren no es trobi estacionat i parat.
3. TRENS
•
•
•
•
•
•

No sortir o entrar als trens si ha sonat el senyal acústic de tancament de portes.
Abans d'entrar en els trens es deixarà sortir als usuaris que desitgin abandonar-los.
No s'accionaran els tiradors d'alarma dels trens sense causa justificada.
No s'impedirà ni forçarà el tancament o l'obertura de les portes dels trens.
Està prohibit saltar entre el pis de trens estacionats.
No ha de treure el cap part del cos o objectes per finestres o portes dels trens en circulació.
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4. TALLERS
• Està prohibit circular per les installacions dels tallers sense anar acompanyat per un responsable
de F.C. Metropolità de Barcelona.
• En els desplaçaments per les naus i túnels d'accés el personal caminarà per les zones de passada
preestablertes, respectant les línies de gàlib dels trens.
• No se saltarà sobre les fosses de revisió. S'envoltaran o es passarà per les passarelles collocades
a aquest efecte.
5. EDIFICIS D'OFICINES
• Està prohibit circular per les installacions del F.C. Metropolità de Barcelona sense anar
acompanyat per un responsable de l'empresa.

El Sr/ Sra. ......................................................................................................, amb DNI ………………………………,
Responsable/interlocutor del grup de visita………………………………………………………………………………..
Manifesta haver rebut i entès aquesta normativa bàsica de seguretat de FC Metropolità de Barcelona i es
compromet a respectar-la durant el desenvolupament de les activitats que realitzarà en les seves installacions.
Barcelona, a ……… de ……………………… de …………...

Firma: ………………………………………..

