
  Respecta la 
senyalística 

 Atén les 
indicacions 
de seguretat.

• Respecta les 
limitacions 
de velocitat, 
no tingues 
pressa!

• Estaciona en els aparcaments
 establits a aquest efecte.
 No deixes objectes de valor a la vista
 dins del vehicle.
 Respecta els passos de vianants.
 Respecta les places per a cotxes 

adaptats.
 Assegura't de tancar el vehicle.

• No deixes a la vista objectes personals 
(claus, mòbil, cartera...)

 En horari nocturn, camina per les 
zones més il luminades i transitades.

 Si trobes algun objecte perdut deixa’l 
en una consergeria o telefona

 al 965 90 94 00

 Davant d’una emergència mèdica 
segueix el protocol PAS.

 PROTEGIR: Determina els perills 
possibles en el lloc de l'accident i 
posa la víctima en un lloc segur.

 AVISAR: Sol•licita ajuda al telèfon 
d’emergències: 112 i a SEGUITAT 
9656

 SOCÓRRER: Reconeixement de 
signes vitals (consciència, respiració, 
hemorràgies, etc.)

 Si tens coneixements, aplica els 
PRIMERS AUXILIS fins que arribe 
l'ajuda mèdica.

 Telèfon del Servei de Prevenció
 965 90 95 95

 Hi ha diversos punts en el campus 
destinats a aparcar les bicicletes:

 Assegura la bicicleta amb un bon 
cadenat amb clau tipus pitó o tipus U.

 Si pot ser, assegura la bicicleta amb 
dos antirobatoris. Fixa el quadre i les 
dues rodes al suport..

• L'Oficina d'Objectes Perduts se situa 
en els baixos de l'aulari I (davant de la 
facultat de Ciències de la Salut) 

• Telèfon: 965 90 94 00

• Correu: empresa.seguridad@ua.es

• Horari:
 Dilluns a dijous: 09:00 a 14:00h
    15:00 a 19:00h
               Divendres: 09:00 a 14:00h

 En cas d'incendi:
• Avisa Seguretat o consergeria  
• Segueix les instruccions de l'equip 

d'emergència.
 Mantín la calma i no córregues, 

camina ràpid.
 Utilitza les escales i mai l'ascensor.
 Dirigeix-te a les portes i les eixides 

d'emergència i evacuació, segueix els 
senyals indicadors.

 En l'exterior, dirigeix-te al punt de 
reunió i NO tornes a entrar-hi.

CIRCULACIÓ
I VEHICULOS

OBJECTES
PERDUTS

ACTUACIÓ EN ACCIDENTES
i ASSISTÈNCIES SANITÀRIES

APARCABICICLETES
EN LA UNIVERSITAT

EMERGÈNCIA
I EVACUACIÓ

SEGURETAT EN 
BIBLIOTEQUES I AULES



Volem sol·licitar la teua 
col·laboració per a aplicar una 
sèrie de mesures per a una millor 
convivència en LA NOSTRA 
UNIVERSITAT i CAMPUS.

La nostra finalitat és tenir un millor 
funcionament del Departament de 
Seguretat.

Volem comptar amb LA TEUA 
AJUDA, PER UN CAMPUS SEGUR.

La Universitat d'Alacant té un 
protocol de prevenció i actuació 
davant de l'assetjament sexual, 
per raó de sexe i per orientació 
sexual.

Telefona al Departament de 
Seguretat del Centre de Control 
de la UA si observes qualsevol 
circumstància que puga afectar la 
seguretat del campus.

Telèfon: 965 90 96 56
Extensió: 9656
24 hores

DEPARTAMENT DE SEGURETAT
CENTRE DE CONTROL DE SEGURETAT

Telèfon 24 hores 965 90 96 56 Ext.: 9656
Fax: 965 90 99 12

centrocontrol.seguridad@ua.es
Blog: http://blogs.ua.es/seguridad

Ubicació: accés autovia
(entre l’aulari I i la Facultat d’Econòmiques)

UNIVERSITAT D'ALACANT
Carretera Sant Vicent del Raspeig s/n

03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant
Tel. 96 590 34 00 - Fax 96 590 34 64

AMB LA TEUA AJUDA, CUIDEM 
MILLOR LES TEUES COSES

TU ERES EL
MÉS IMPORTANT
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