
Una revetlla diferent
Fem un Sant Joan diferent amb grups reduïts, amb la família i els amics, però amb

molta precaució, tant per evitar possibles contagis de la COVID-19
com per evitar els accidents fent un mal

ús del material pirotècnic

MESURES DE PROTECCIÓ PER A LA COVID-19

Si fas ús de pirotècnia
no facis servir

el gel hidroalcohòlic:

SÓN INCOMPATIBLES

NAS

Que quedi
ben tapat:

BOCA

... l’ús de la mascareta

Mantingues les mesure de
protecció i higiene per prevenir

contagis, com...

AIGUA

SABÓ

... el rentat de mans amb aigua i sabó

Celebra una festa
de Sant Joan

única, en grups reduïts de
persones (familiars o amics)

No estan permeses
les aglomeracions de gent

Evita compartir menjar
i estris a l’hora 

dels àpats

MESURES PER L’US DELS PETARDS

Seguiu les mesures
d’higiene i protecció
establertes
a l’establiment

Assegureu-vos de comprar els
productes pirotècnics homologats
en un establiment autoritzat i 
deixeu-vos assessorar
per un professional

No us
guardeu 
petards
a les
butxaques

Cal llegir
les
instruccions 
de cada 
article

No
encengueu
cap petard

dins les
cases

No llanceu
ni manipuleu
petards des
de balconades
ni finestres

ON ENCENDRE ELS PETARDS AMB SEGURETAT

QUAN ANEM A COMPRAR PETARDS ABANS DE MANIPULAR ELS PETARDS

LES FESTES PROTECCIÓ I HIGIENE GEL HIDROALCOHÒLIC

No llanceu coets
ni petards a menys
de 500 metres
de zones
boscoses

No llanceu petards en el 
mobiliari urbà (contenidors,
papereres, bancs...)

Als llocs on es facin revetlles cal
recollir la roba estesa i els tendals,

i tancar portes i finestres

No llanceu
mai petards
contra ningú

web www.lloret.cat

#ProteccioCivil #RevetllaSegura#Covid19

EN ENCENDRE ELS PETARDS

Enceneu
sempre la
metxa per

l’extrem,
perquè

tingueu temps
d’enretirar-vos

Si un petard no s’encén
bé, no el toqueu fins
al cap de mitja hora
i remulleu-lo

30
minuts

Utilitzeu 
mitjans segurs
per encendre
el material
pirotècnic:
metxes i
similars

No poseu els petards
a prop de la cara

ni del cos

No subjecteu els petards
amb les mans

500
metres

Es poden
comprar
petards en línia
i recollir-los a la
botiga amb cita 
prèvia per evitar
aglomeracions

Es recomana:

1,5
metres

... la distància física
entre les persones


