Incêndios
No local de trabalho

Dicas Preventivas

Desconecte todos equipamentos
elétricos da tomada ao término do
expediente.
Equipamentos elétricos aquecidos
podem indicar problemas. Chame um
eletricista.
Não deixe lâmpadas acesas encostadas em papéis, nem próximas a eles.
Evite sobrecarregar a fiação elétrica,
ligando vários aparelhos numa só
tomada.
Não faça nem autorize que sejam feitas
instalações elétricas inadequadas.

EMERGÊNCIA LIGUE

193
ESTE NÚMERO

Faça manutenção
periódica do sistema
preventivo de incêndio.
Em casos de princípio de incêndio
utilize os meios preventivos da edificação
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Em casa
AQUI VOCÊ ENCONTRA ALGUMAS
DICAS PARA EVITAR INCÊNDIOS
NO CARRO, EM CASA E NO TRABALHO

No carro

Ligar vários equipamentos numa
mesma tomada pode causar incêndio.
Não faça gambiarras na instalação
elétrica.
Sempre apague as velas, fogareiros e
lamparinas antes de dormir.

Mantenha o veículo em boas condições de uso, fazendo periodicamente a
manutenção preventiva.

Desligue o ferro elétrico quando tiver
que se afastar do local, por qualquer
motivo.

Saiba como retirar e utilizar o extintor
do veículo.

Quando sentir cheiro de gás, não
acenda as luzes e nem risque fósforos,
abra portas e janelas imediatamente.
Evite vazamentos de gás de cozinha.

Esteja sempre atento ao estado de
conservação do extintor, observando
as instruções contidas no rótulo do
fabricante.

Panelas esquecidas no fogo
geram muitas chamadas para o
Corpo de Bombeiros. Fique Atento!

Providencie a troca do extintor sempre
que este apresente ferrugem ou esteja
amassado.

Verifique as instalações usando espuma de sabão, nunca fogo .
Produtos químicos e inflamáveis
devem ser mantidos em recipientes
apropriados, bem fechados e longe do
alcance de crianças.
Não acenda lareira ou churrasqueira,
usando álcool líquido. Prefira o álcool
em gel.
Se possível, instale seu botijão de gás
fora de casa.
Lembre-se de fechar o registro do gás
quando for dormir ou não estiver
usando o fogão.
Não fume na cama ou quando estiver
com sono.

O Corpo de Bombeiros conta
com você como parceiro na
prevenção de incêndios

Use o extintor na vertical. Nunca
"deitado" ou de "cabeça para baixo".
Sempre que o extintor for utilizado
deverá ser recarregado.

INCÊNDIOS

Verifique sempre o manômetro, caso o
extintor tenha o equipamento.
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