
CHAMAMOS AO 112
Hai moitas situacións de risco que non poderemos evitar. Se 
estamos ante unha emerxencia, hai un número de teléfono ao 
que poderemos chamar sempre que o precisemos: o 112. Pero 
antes de chamar… debemos de estar seguros de que se trata 
dunha emerxencia! 

O 112 é O Número úNico de emerxeNcias europeo. 

atende urxencias e emerxencias en materia sanitaria, extinción de incendios e salvamento, 
seguridade cidadá e protección civil.

europeo: podemos chamar en case toda Europa para pedir axuda nunha emerxencia e aten-
de en múltiples idiomas. 

iNtegral: atende calquera demanda de urxencia e emerxencia informando das actuacións a 
todos os organismos que interveñen na resolución das mesmas para conseguir unha resposta 
coordinada.

permaNeNte: funciona as 24 horas do día os 365 días do ano.  

gratuíto: sen custo algún para o usuario. Podemos chamar desde un teléfono sen saldo e 
ata sen tarxeta ou bloqueado.

CANDO CHAMAR: 

•	 Cando esteamos ante persoas 
enfermas ou accidentadas e 
precisemos axuda.

•	 Primeiro debemos de pedir axuda 
ás persoas que están ao noso 
arredor. 

•	 Se non hai ninguén cerca ou 
non sabemos que facer, entón 
chamamos ao 112.

COMO CHAMAR: 

•	 O primeiro é manter a calma.

•	 Despois buscamos un teléfono e 
marcamos o número 112. 

•	 Escoitamos atentamente o que 
nos di a persoa que contesta.



QUE DEBEMOS SABER: 

•	 O noso nome completo e a 
dirección da nosa casa.

•	 O lugar no que estamos: se 
sabemos a dirección mellor, senón 
describimos o lugar ou damos 
as indicacións máis precisas que 
poidamos.

•	 A emerxencia pola que chamamos, 
explicando o que sucedeu e, se hai 
algunha persoa ferida, explicando 
da forma máis precisa posible o 
que lle pasou e como está.

QUE FACEMOS DESPOIS: 

•	 Seguimos atentamente as 
instrucións da persoa do 112. 

•	 Non colgamos o teléfono ata que 
nolo digan.

•	 Unha vez colgamos, mantemos o 
teléfono e desocupado por se nos 
chaman de novo.

•	 E seguimos no lugar ata que 
chegue a axuda. 

podemos salvar vidas se aprendemos a recoñecer os signos máis evidentes dunha patoloxía 
grave e como debemos de usar os servizos de emerxencias. 

só chamaremos ao 112 en caso de emerxencia. Nunca para gastar unha broma ou para 
cousas que non son emerxencias. Se ocupamos as liñas de teléfono podemos impedir que 
alguén que precisa axuda de verdade a reciba ou que chegue tarde. 
Chama só cando esteas ante unha emerxencia!

E RECORDA:


