Acidentes
Domésticos

Use protetores nas
tomadas, se tiver
criança em casa.

Dicas Preventivas

Proteja quinas das mesas, das estantes
e das cadeiras.
Mantenha a tampa de vidro do fogão
abaixada quando não estiver cozinhando.
Deixe toalhas e tudo o que precisar à
mão. Nunca deixe a criança sozinha na
banheira.
EMERGÊNCIA LIGUE

Banhos de chuveiro precisam ser
acompanhados de perto e, de preferência, sempre sobre um tapete emborrachado.
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SALVA VIDAS

Veriﬁque a indicação da faixa etária e a
existência de selo do Inmetro quando
for comprar algum brinquedo.

www.bombeiros.mg.gov.br

Mantenha o berço livre de objetos que
possam servir de apoio para o bebê.

@bombeiros_mg
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CUIDE SEMPRE
DE SUA CRIANÇA
Não deixe que sua
casa se transforme em
um ambiente perigoso
Os acidentes domésticos são uma das
principais causas das mortes e ferimentos
em crianças. Com medidas simples, sua
casa pode se transformar em um ambiente
muito mais seguro. Veja aqui algumas dicas
de segurança doméstica:

Nunca permita que crianças mexam
com álcool e outros produtos inﬂamáveis ou perigosos. Produtos de limpeza
(sabão, detergente, água sanitária,
soda cáustica etc) e inseticidas devem
ser colocados em locais de difícil acesso e nas embalagens originais.
Jamais deixe as panelas com os cabos
virados para fora do fogão. Cuidado
também com vazamento de gás.
Veriﬁque sempre se os botões e as
mangueiras do fogão estão em ordem.
Crianças nunca devem ser deixadas
sozinhas perto das piscinas. Em casa
deve ser colocada tela de proteção ou
grade em volta da piscina. Toda vez que
a criança for nadar, em casa ou no
clube, nunca deve deixar de usar boias.

Atenção nunca é demais

O Corpo de Bombeiros
conta com você como
parceiro na prevenção
de acidentes domésticos

Coloque grades ou redes de proteção
nas janelas para evitar quedas. Muitos
acidentes acontecem pela falta de
proteção em janelas e sacadas.
As escadas devem possuir corrimão e o
piso deve ser antiderrapante. Coloque
protetores e barreiras em todos os
acessos da casa que levem à escada
para proteger crianças menores, principalmente na época em que estão
engatinhando ou começando a andar.

Fique atento aos perigos aos quais
estamos sujeitos dentro de casa.
Atenção com as crianças e idosos.

Nunca deixe o ferro ligado com o ﬁo
desenrolado e ao alcance das crianças.
A alta temperatura, o peso e a eletricidade podem provocar queimaduras e
outros acidentes.

ACIDENTES
DOMÉSTICOS

Facas, tesouras, chaves de fenda e
outros objetos de ponta nunca devem ser
dados às crianças. Mantenha esses
objetos em locais fechados onde ela não
tenha acesso.

Prevenção
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