Passámos aqui hoje

:
para lhe oferecer uma veriﬁcação
GRATUITA da segurança contra incêndios

:
domésticos. Voltaremos a passar por esta
zona em Se pretender que passemos por
sua casa, coloque na janela o autocolante
verde fornecido. Ou então contactenos através do n.o 028 9260 0477 para
combinar uma data e hora convenientes.
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CONTACTOS ÚTEIS DO FIRE & RESCUE
SERVICE (SERVIÇO DE BOMBEIROS E
PROTECÇÃO CIVIL)

Fire & Rescue Headquarters
1 Seymour Street, LISBURN, BT27 4SX
Tel.: 028 9266 4221
Fax: 028 9267 7402
Telefone de texto/Minicom: 028 9262 8800
www.nifrs.org
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Impresso em papel reciclável.
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OS NOSSOS BOMBEIROS FARDADOS ANDAM A VISITAR
A SUA ZONA PARA REALIZAREM VERIFICAÇÕES

GRATUITAS DA SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIOS DOMÉSTICOS

O Northern Ireland Fire & Rescue Service bateu à sua porta para lhe oferecer
uma VERIFICAÇÃO GRATUITA DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS DOMÉSTICOS
Presentemente, os nossos bombeiros
fardados andam a veriﬁcar lares em toda a
Irlanda do Norte.
Os bombeiros veriﬁcam se existem
pessoas em risco ou aparelhos que
possam provocar um incêndio, ajudam os
interessados a tomar quaisquer medidas
para evitar incêndios e, o que é mais
importante, veriﬁcam se o seu detector
de fumo está a funcionar. Se necessário,
instalaremos o seu detector de fumo.
Mas como poderemos tomar conhecimento
de que deseja ter uma veriﬁcação
gratuita da segurança contra incêndios
domésticos? É fácil – basta colocar o
autocolante verde na sua janela da frente.
O autocolante verde indica que pretende
que efectuemos a veriﬁcação gratuita,
por isso, quando estivermos na sua zona,
bateremos à sua porta.
Ligue para o número da veriﬁcação
gratuita da segurança contra incêndios
domésticos e nós entraremos em contacto
consigo para combinar uma data e hora ue
lhe convenham.

IMPORTANTE:
Todo o pessoal do Fire & Rescue Service
(Serviço de Bombeiros e Protecção Civil)
lhe apresentará os respectivos cartões
de identiﬁcação pessoal. Se necessitar de
mais esclarecimentos, ligue para o n.o 028
9266 4221.

LISTA DE VERIFICAÇÃO
VOCÊ:

• Tem um detector de fumo a funcionar?
• Veriﬁca semanalmente o detector de fumo?
• Tem um plano de emergência para casos
de incêndio e pratica-o?
• Sabe quais são as cinco causas principais
dos incêndios domésticos?

ANTES DE SE DEITAR VOCÊ:
•
•
•
•

Fecha todas as portas interiores?
Apaga bem os cigarros e velas?
Veriﬁca se o fogão está desligado?
Desliga da tomada os aparelhos eléctricos
que não está a utilizar?

Se tiver respondido “Não” a alguma das
perguntas anteriores, telefone-nos agora
para receber a sua verificação GRATUITA
da segurança contra incêndios domésticos:
Telefone: 028 9260 0477 ou
Telefone de texto/Minicom: 028 9262 8800

