GUIA EXPRÉS

Seguretat en espais ferroviaris per a
MAJORS

Font: Observatorio del Ferrocarril. Informe 2017.

Dades
d'interés
de la xarxa
ferroviària
espanyola

Longitud de la xarxa ferroviària: 15.301 km
Núm. d' estacions: 1.498
Núm. circulacions trens/any: 2.206.905
Viatgers: 487 milions
Passos a nivell: 3.144

Dades
interessants
sobre els
trens

Alguns trens d'alta velocitat pesen unes 322 tones, que equivalen a
260 cotxes.
L a distància de frenada d'un tren que circula a 160 km/h pot ser de
1.000 metres, que corresponen a 10 camps de futbol.
Alguns trens tenen una potència de 8.800 kW, com 120 cotxes.

Accessos no
autoritzats
a espais
ferroviaris i
vandalisme

Hi ha persones que accedixen als espais ferroviaris per a agafar una
drecera, per a fer fotos, per a no pagar el bitllet o per a fer actes
vandàlics.
Els accessos no autoritzats a espais ferroviaris poden tindre
conseqüències tràgiques.

114 morts a
Espanya en accidents
ocorreguts en punts
no autoritzats
(2010-2017)

L'accés públic a les vies del tren no està permés. Per tant, creuar-les
en un lloc no autoritzat és molt perillós, a més d'il·legal i sancionable.

MULTES
de fins a
7.500€

Per on
es pot creuar?

u


En les estacions i els seus voltants hi ha passos superiors, inferiors i
al mateix nivell per a creuar les vies de forma segura.

u


En els casos en què no hi haja altres passos i hi haja un encreuament
entre andanes: pare's, mire als dos costats, escolte atentament i
creue quan siga segur fer-ho.

Claus per a
evitar riscos
en els espais
ferroviaris

u

 uan haja de creuar un pas a nivell, ho haurà de fer sempre
Q
en condicions de seguretat i immediatament després que estiga
permés fer-ho: quan el semàfor es pose en verd per als vianants
i/o s'alcen les barreres.

u


Quan passege o faça esport, mantinga la distància de seguretat
amb les vies.

u

 n l'andana, situe's darrere de la zona de seguretat, normalment
E
delimitada amb una línia groga.

Els trens el poden

arrossegar i
succionar.

u


En les estacions i els seus voltants, vaja per llocs autoritzats, respecte
els senyals i pare molta atenció als passos autoritzats per a evitar
caigudes.

Com estar
segur en
els espais
ferroviaris

u

n les estacions, atenga els missatges sonors i visuals, i les
E
indicacions del personal.

u

S i necessita creuar acompanyat, en els passos permesos espere's
per a creuar quan hi haja altres persones.

u


En les estacions, tinga un comportament adequat i no pose en
risc la seua integritat o la dels altres.

u


Les estacions i els espais ferroviaris poden llocs amb riscos.
L'alcohol i alguns medicaments alteren la nostra percepció del
risc i reduïxen la nostra capacitat de resposta.

u


A la vora de l'andana o prop de
les vies, parlar amb el mòbil, ferse fotos, usar els auriculars, estar
pendent de les xarxes socials,
etc. pot tindre conseqüències
molt greus.

u


Els trens són cada vegada més silenciosos. No se senten quan
s'acosten. No intente creuar si no és segur fer-ho.

u


En les estacions i els seus voltants, no ignore els senyals d'advertència
de perill.

u

 uan creue pels passos permesos sobre la via, faça-ho per la
Q
zona central.

u


És perillós creuar les vies del tren. Cal estar sempre alerta. Evite les
distraccions.

Aplique la seu
experiència, el seu
sentit comú i els seus
coneixements si va
amb els seus nets.

Ensenye'ls a
estar segurs.

PARA'T, MIRA, ESCOLTA, VIU!

Elaboració tècnica:

Creuar
les vies
Disseny: www.uvebrand.com
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