FAIG SABER:
El Centre de Coordinació d’emergències de la Generalitat informa:
TEMPERATURES BAIXES A LA COMUNITAT VALENCIANA
A partir del divendres 1 d’abril s'espera una baixada notable de les
temperatures a la Comunitat Valenciana a causa de l’entrada d'una
massa d’aire molt freda del nord procedent de latituds molt altes, amb
un important descens de les temperatures en els pròxims dies.
A conseqüència d'això, es preveu que es registren gelades en tot
l’interior de la Comunitat Valenciana i que s’arribe a temperatures
inusualment baixes per a aquesta època de l’any, amb valors de fins a 4
graus negatius en punts de l’interior de la província de Castelló i entre 3 i
2 graus negatius en zones de l’interior de la Comunitat Valenciana.
Des de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències
es recomana als municipis i organismes amb competències en serveis
socials i sanitaris que mantinguen la necessària atenció i seguiment de
la situació especialment sobre els grups de risc (persones majors soles,
famílies en situació de precarietat, persones amb malalties cròniques) i
sobre l’estat de la xarxa viària per la possible presència de plaques de
gel.
Per a més informació sobre l'evolució meteorològica poden consultar la
pàgina web d'AEMET.
Consells a la població:




Si passes molt de temps a l’exterior, és millor portar diverses
peces lleugeres i càlides superposades que una sola peça de teixit
gros.
Tin cura amb les estufes de carbó, elèctriques i de gas, i procura
que no estiguen pròximes a cortinetes i cortines. Tin a mà un
extintor davant la possibilitat d'incendi.
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Gabriel Tomás Salvador, alcalde-president de l'Ajuntament de Muro de
Alcoy,

Tingues precaució per evitar l’enverinament produït per l’ús de
brasers o estufes de fusta, carbó o gas en llocs tancats sense
renovació d’aire.
 Mantín-te informat per ràdio de la situació meteorològica i de les
informacions oficials sobre l’estat de la xarxa viària.
 Segueix el consells per conduir amb gel de la DGT.
 En activitats de muntanya o similars informa't de la predicció
meteorològica de la zona a la qual et dirigeixes.


Per a més informació, també poden consultar la pàgina web de l'1.1.2
CV www.112cv.gva.es i en twitter @GVA112.
En cas de produir-se incidències importants en el seu municipi, s'haurà
d'informar al Centre de Coordinació d'Emergències pels canals habituals
o a través del telèfon d'emergències “1.1.2 Comunitat Valenciana”
La qual cosa es fa pública perquè tota la ciutadania en prenga coneixement.

L'alcalde
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