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El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat informa:

TEMPERATURAS BAJAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA
A partir del jueves 10 de enero se espera una bajada notable de las temperaturas en la Comunitat debido a
la entrada de una masa de aire polar por la parte noreste de la península.
Como consecuencia se prevé que el termómetro alcance valores de hasta 6 grados negativos en el interior
de la Comunitat y en las zonas prelitorales y próximas a la costa se podrá llegar a valores negativos.
El episodio más severo se espera desde el jueves día 10 hasta primeras horas del sábado día 12.
Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se recomienda a los municipios y
organismos con competencias en servicios sociales y sanitarios que mantengan la necesaria atención y
seguimiento de la situación especialmente sobre los grupos de riesgo (personas mayores solas, familias en
situación de precariedad, personas con enfermedades crónicas) y sobre el estado de la red viaria por la
posible presencia de placas de hielo.
Para más información sobre la evolución meteorológica pueden consultar la web de AEMET.

Consejos a la población:







Si pasas mucho tiempo en el exterior, es mejor llevar varias prendas ligeras y cálidas superpuestas
que una sola prenda de tejido grueso.
Ten cuidado con las estufas de carbón, eléctricas y de gas, procurando que no estén próximas a
visillos y cortinas. Ten a mano un extintor ante la posibilidad de incendio.
Toma precauciones para evitar el envenenamiento producido por el uso de braseros o estufas de
leña, carbón o gas en lugares cerrados sin renovación de aire.
Mantente informado por radio de la situación meteorológica y de las informaciones oficiales sobre
el estado de la red viaria.
Sigue los consejos para conducción con hielo de la DGT.
En actividades de montaña o similares infórmate de la predicción meteorológica de la zona a la que
te diriges.

Para más información también pueden consultar la web del 1·1·2 CV www.112cv.gva.es y en twitter
@GVA112.
En caso de producirse incidencias importantes en su municipio, deberá informar al Centro de Coordinación
de Emergencias por los canales habituales o a través del teléfono de emergencias "1·1·2 Comunitat
Valenciana".
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El Centre de Coordinació d’ Emergències de la Generalitat informa:

TEMPERATURES BAIXES A LA COMUNITAT VALENCIANA
A partir del dijous 10 de gener s'espera una baixada notable de les temperatures en la Comunitat a causa
de l'entrada d'una massa d'aire polar per la part nord-est de la península.
Com a conseqüència es preveu que el termòmetre arribe a valors de fins a 6 graus negatius a l'interior de
la Comunitat i en les zones prelitorals i pròximes a la costa es podrà arribar a valors negatius.
L'episodi més sever s'espera a partir del dijous dia 10 fins primeres hores del dissabte dia 12.
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 web de 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.
Vés amb compte amb les estufes de carbó, elèctriques i de gas, procurant que no estiguen
pròximes a cortinetes i cortines. Tingues a mà un extintor davant la possibilitat d'incendi.
Pren precaucions per evitar l'enverinament produït per l'ús de brasers o estufes de llenya, carbó o
gas en llocs tancats sense renovació d'aire.
Informa't per ràdio de la situació meteorològica i de les informacions oficials sobre l'estat de la
xarxa viària.
Segueix els consells per conducció 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 web del 1·1·2 CV www.112cv.gva.es i en twitter
@GVA112.
En cas de produir-se incidències importants en el seu àmbit competencial, pot facilitar informació al Centre
de Coordinació d'Emergències pels canals habituals o mitjançant el telèfon d'emergències "1·1·2 Comunitat
Valenciana”.

