L’ús de l’ascensor en
les comunitats

ESPECIALS

Utilitza l’ascensor de
manera segura

Els ascensors són part del nostre dia a dia, tot i que estem
confinats a casa volem que funcionin i estiguin a punt per
donar-nos servei en qualsevol moment

A

1. Utilitza l’ascensor de manera
individual, és a dir, una persona
per viatge (o el terç de la seva
capacitat)

lguns propietaris o comunitats s’han resistit aquestes setmanes
a la visita del tècnic i
el sector ho comprèn,
de tota manera des del Gremi d’Ascensors destaquem el treball de les
nostres empreses per minimitzar
els riscos i garantir la seguretat
d’usuaris i persones treballadores,
seguint en tot moment les instruccions de les autoritats sanitàries,
facilitant al seu personal dels mitjans de protecció individual.
El nostres tècnics han estat i
estan vetllant pel bon funcionament dels ascensors, de la seguretat de les instal·lacions però sobre
tot dels usuaris. Així, malgrat els
moments tan difícils que estem
vivint, han fet front a les avaries,
reparacions i rescats i han continuat donant servei.

MANTENIMENT
Com a part dels serveis essencials
que s’han prestat a la societat, el
manteniment dels ascensors ha
continuat amb la seva activitat i

2. Per polsar utilitza guants o
ajudat de les pròpies claus ja que
polsadors, passamans i botoneres
poden ser punts de risc

en les cabines són una prioritat de
servei per les nostres empreses.

POSAR EN VALOR
Aquests dies en els que la societat està sotmesa a un conflicte de
salut que obliga a grans esforços
per part de tots, el president del
Gremi d’Ascensors afirma que la
resposta de les empreses ha estat
proporcional a la gravetat de la
situació, adoptant mitjans tècnics
i humans a les necessitats sanitàries, amb l’objectiu de prestar
els serveis aportant el nivell de
seguretat i qualitat en les instal·lacions. Més que mai les empreses
han de realitzar la seva activitat amb la màxima prudència i
professionalitat i sempre d’acord
amb les obligacions que la reglamentació exigeix. Fer front al dia
a dia de manera responsable posa
en valor el nostre sector.
Els ascensors desenvolupen
la seva funció des de fa més de
150 anys, s’han adaptat a les noves exigències reglamentàries i
tecnològiques, han millorat el
seu disseny i fabricació, buscant
la màxima seguretat i oferint a
l’usuari major confort. Aquest treball d’evolució sumat al que realitzen les empreses de manteniment
dona com a resultat poder confirmar que l’ascensor, actualment, és
el mitjà de transport més segur.

3. Evita tocar parets, passamans
o miralls
s’han realitzat visites en la immensa majoria de les instal·lacions en
servei. Les empreses han estat en
tot moment disponibles per adap-

tar-se a les mesures de protecció
que alguns clients demanaven.
Igualment es treballa en les visites d’inspeccions reglamentàries

de l’Administració. Les obres de
reformes també s’han reiniciat.
Destaquem que la solució d’avaries i rescat de persones atrapades
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