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Pack Seguretat a les escoles

Espais per viure, treballar i gaudir



 Hem dissenyat un programa d’actuacions preventives on definim els punts i el calendari de control:  
  aixetes, lavabos, fonts exteriors, vestuaris, etc...
 Prenem mostres a tots i cadascun dels punts designats.
 Realitzem les analítiques de seguiment segons la periodicitat establerta, amb el laboratori CatBio.

Control i prevencio de la legionel.losi

 Dissenyem baranes de protecció que s’adapten a les noves dimensions de la normativa actual.
 Instal·lem malles de protecció en aquells espais on és necessari evitar accidents no desitjats.
 Col·loquem passamans continus a dues alçades, en funció de les edats dels nens.
 Col·loquem sistemes de subjecció i seguretat a les zones de dutxa i wc adaptat.
 Utilitzem materials que pràcticament no necessiten manteniment.

Baranes de proteccio

 Col·loquem sistemes de protecció i endreça del cablejat.
 Adeqüem totes les instal·lacions elèctriques de les aules per:

  Evitar el sobreescalfament de les preses de corrent
  Evitar la sobresaturació de les línies elèctriques
  Garantir la bona neteja de l’aula
  Garantir el compliment de la normativa en prevenció de riscos laborals.

 Instal·lem paviments de seguretat continus, vinílics i antilliscants per evitar accidents no desitjats 
  com lliscaments, ensopegades i caigudes.
 Revestim les parets amb materials continus i vinílics per a facilitar la neteja i millorar la imatge 

  del centre.
 Instal·lem falsos sostres registrables per facilitar el traçat de les instal·lacions.
 Equipem els vestidors amb guixetes, bancs i penjadors resistents a base de panell fenòlic.
 Redistribuïm els espais per a optimitzar el seu ús.

Instal.lacions elèctriques segures

Materials d’acabat adients

Seguretat en l’ús de l’espai

Seguretat en la salut de l’espai

Gaudeix d’un descompte fins al 15% en l’assegurança de la teva Escola
*Promoció vàlida per els clients d’Efebé que tinguin contractat el Pack Seguretat Escoles 
o bé el Programa Premium per Escoles.

Per contractar 
el Pack truca al

93 474 40 66

Pack Seguretat a les escoles
Nens segurs en espais segurs

www.grupefebe.com


