SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIOS
DOMÉSTICOS
PROTEJA A SUA CASA CONTRA INCÊNDIOS

Ligue: 028 9260 0477

Para uma verif icação GRATUITA da
segurança contra incêndios domésticos

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS –
ASPECTOS ESSENCIAIS
Está demasiado ocupado para pensar em segurança contra
incêndios? Pergunte a quem já tenha sido vítima de um
incêndio em casa se a segurança contra incêndios é uma
perda de tempo e verá que lhe aﬁrmarão o contrário.

MANTENHA A SUA CASA E A SUA FAMÍLIA A SALVO DE INCÊNDIOS
Leia este folheto para se recordar das regras elementares
de segurança contra incêndios.

NA VIDA REAL – AS
DESCULPAS MATAM
Em 21 de Agosto, houve um
incêndio em casa da família Graham.
Estavam todos a dormir. Anne e
Michael Graham salvaram-se.
Os seus dois ﬁlhos, Amy (3 anos)
e Josh (5 anos), não. A família
Graham tinha pensado na segurança
contra incêndios. Tinham instalado
detectores de fumo nos dois andares
da casa, mas não tinham veriﬁcado
as pilhas.
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VERIFICOU RECENTEMENTE
AS PILHAS DO SEU
DETECTOR DE FUMO?

DETECTORES DE FUMO
Um detector de fumo é um
dispositivo de alerta que detecta o
fumo na fase inicial de um incêndio.
Isto dá-lhe o tempo necessário para
fugir.

OS DETE
SALVAM CTORES DE FU
MO
VIDAS!
Instale

sua casaum em cada a
ndar de
e veriﬁ
regularm
ente. que as pilhas

• Os detectores de fumo podem custar apenas
£5 e pode adquiri-los supermercados e casas
comerciais. Se tenciona comprar um detector de
fumo, adquira um com capacidade para 10 anos
-- este tipo de aparelho é um pouco mais caro
mas não necessitará de pilhas novas com tanta
frequência.
• Instale um detector de fumo em cada piso de sua
casa, de preferência no tecto do hall de entrada
ou do patamar. Não coloque um detector de
fumo na cozinha, onde o mesmo pode disparar
acidentalmente.
• Pode adquirir detectores de fumo equipados com
um “botão silenciador” para poder silenciar o
alarme se este disparar por engano.

VERIFIQUE AS
PILHAS TODAS AS
SEMANAS

ASPIRE O
INTERIOR DUAS
VEZES POR ANO

SUBSTITUA AS
PILHAS UMA VEZ POR
ANO SALVO SE TIVER
UM DETECTOR DE 10
ANOS

SUBSTITUA O
DETECTOR DE 10
EM 10 ANOS

• Veriﬁque sempre as pilhas uma vez por semana.
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É MUITO IMPORTANTE EFECTUAR
A MANUTENÇÃO DOS DETECTORES
DE FUMO.

SEGURANÇA NA COZINHA
• Mantenha afastados do fogão e da torradeira os
ﬁos eléctricos e todos os objectos que possam
incendiar-se facilmente, como panos da loiça,
pegas e roupa solta.
• Mantenha o forno, a torradeira, as placas do fogão
e o grelhador limpos. As migalhas e gordura
acumuladas podem incendiar-se facilmente.
• Mantenha os aparelhos e ﬁos eléctricos afastados
da água.
• Já pensou em manter um cobertor antifogo na
cozinha? Pode utilizá-lo para embrulhar alguém
cujas roupas se tenham incendiado ou para abafar
um pequeno incêndio.
• Quando fritar alimentos, seque-os antes de os
colocar no óleo quente. Se o óleo começar a
libertar fumo, desligue o fogão e deixe-o arrefecer.
• O nível de óleo das fritadeiras nunca deve exceder
um terço da sua capacidade.
• Não utilize fósforos nem isqueiros para acender
fogões a gás. Os acendedores de faísca são mais
seguros.
• Certiﬁque-se de que os cabos das caçarolas não
ﬁcam virados para fora, ultrapassando o limite do
fogão.
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NÃO ABANDONE A COMIDA AO LUME
O INCÊNDIO COMEÇA QUANDO A SUA ATENÇÃO
SE DESVIA.

SEGURANÇA

E SE UMA PANELA SE INCENDIAR?
Não corra riscos. Retire toda a gente
da casa e chame os bombeiros.
• Se for seguro, desligue o fogão. Não mexa na
panela.
• Nunca atire água para cima da panela.

EM CASO DE INCÊNDIO...

999

SAIA DE CASA,
FIQUE FORA DE CASA
E LIGUE PARA O
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NÃO CORRA RISCOS.

NÃO EXISTE NENHUM INCÊNDIO QUE NÃO SEJA PERIGOSO. É MAIS
FÁCIL PREVENIR UM INCÊNDIO DO QUE APAGÁ-LO.

COMBATER UM INCÊNDIO É TAREFA PARA
OS BOMBEIROS PROFISSIONAIS.

ELECTRICIDADE
FICHAS E CABOS
• Veriﬁque a amperagem máxima suportada pelo
fusível da ﬁcha.
• Se precisar de um adaptador, utilize um com
fusível e mantenha a carga total abaixo dos 13
amperes. Cuidado! Uma única chaleira consome
13 amperes.
• Não coloque cabos por baixo de carpetes ou
tapetes.
• Veriﬁque se os ﬁos estão soltos e esteja atento
aos sinais de anomalias nas ﬁchas ou tomadas,
como marcas de queimadura ou iluminação
intermitente.
• Substitua os cabos e ﬁos estragados ou reparados
com ﬁta adesiva.
• Não sobrecarregue as tomadas – utilize uma ﬁcha
em cada tomada.

!

DESLIGUE DA TOMADA OS
APARELHOS ELÉCTRICOS QUE NÃO
ESTIVER A UTILIZAR.

AMPÈRE AMPÈRE AMPÈRE AMPÈRE

COBERTORES ELÉCTRICOS
• Não dobre os cobertores eléctricos. Guardeos abertos ou enrolados para proteger os ﬁos
eléctricos internos.
• Só deve deixar o cobertor ligado toda a noite se
este tiver um termostato para uma utilização
contínua segura. Caso contrário, desligue-o antes
de se deitar.

RADIADORES PORTÁTEIS
• Posicione sempre os radiadores encostados a
uma parede e virados para a sala. Se possível,
ﬁxe-os à parede para evitar que tombem.
• Não coloque radiadores perto de cortinas ou de
mobília e nunca os utilize para secar roupa.

CANDEEIROS
• Não coloque candeeiros ou lâmpadas perto de
cortinas ou de outros tecidos.
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VERIFIQUE SE A SUA MOBÍLIA TEM
UMA ETIQUETA INDICANDO QUE É
RESISTENTE AO FOGO.

RESISTENTE

CIGARROS
50% das mortes acidentais
resultantes de incêndio na Irlanda do
Norte são provocadas por cigarros e
materiais aﬁns.
• Quando fumar, tenha cuidados redobrados
caso se sinta sonolento, esteja sob o efeito de
medicação ou tenha ingerido bebidas alcoólicas. É
muito fácil adormecer sem reparar que o cigarro
ainda está aceso.
• Não fume na cama. É muito fácil adormecer e
incendiar a roupa de cama.
• Utilize sempre cinzeiros adequados.
• Quando apagar um cigarro, certiﬁque-se de que
está mesmo apagado.
• Seja responsável e mantenha os fósforos e
isqueiros fora do alcance das crianças.
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AQUECEM MAIS DO QUE PENSA – OS
CIGARROS PODEM ARDER A
TEMPERATURAS SUPERIORES A 700OC.

VELAS
Trate as velas acesas como trataria
qualquer outra chama.
• Não as deixe acesas na sua ausência.
• Apague-as completamente à noite.
• Mantenha as velas afastadas de todos os
materiais inﬂamáveis, como mobília, tecidos,
cortinas, etc.
• A velas, mesmo as que têm uma base metálica,
podem derreter superfícies plásticas, como o
televisor ou a banheira. Certiﬁque-se de que as
coloca sempre sobre uma superfície resistente ao
calor.
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BASTA UM MOMENTO DE
DISTRACÇÃO PARA DESENCADEAR
UM INCÊNDIO – MANTENHA
AS VELAS FORA DO ALCANCE
DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS
DOMÉSTICOS.

ESTEJA PREPARADO
PLANEIE ANTECIPADAMENTE
• Certiﬁque-se de que toda a família sabe o que fazer em caso de incêndio e como
fugir em segurança.
• Planeie as saídas de emergência e mantenha-as desimpedidas.
• Mantenha as chaves das portas e das janelas à mão.
• Feche todas as portas. Se fechar as portas, pode manter a saída de emergência
livre de fogo. Isto é especialmente importante em casas onde não seja possível sair
por uma janela, por exemplo, se viver numa casa alta (3 ou mais andares) ou num
apartamento elevado.

O QUE FAZER EM CASO DE INCÊNDIO
• Se houver fumo, mantenha-se perto do chão, onde
o ar se mantém mais puro.
• Tente manter-se calmo. Retire toda a gente da
casa o mais rapidamente possível – não perca
tempo a investigar ou a resgatar bens de valor.

PARE!

SE AS SUAS ROUPAS SE INCENDIAREM...
• Não corra de um lado para outro.
• Deite-se no chão e rebole.
• Abafe as chamas com um tecido pesado, como
um casaco, um cobertor normal ou antifogo, caso
haja algum por perto.

DEITE-SE!

REBOLE!

ISE AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
ESTIVEREM BLOQUEADAS...
• Se não conseguir abrir a janela – parta o vidro no
canto inferior. Cubra as arestas cortantes com
uma toalha ou cobertor.
• Se estiver no rés-do-chão ou no primeiro andar,
saia por uma janela. Utilize a roupa de cama para
amortecer a queda e para descer. Não salte!
• Se não conseguir sair, reuna toda a gente num
dos quartos, de preferência um com janela e
telefone. Vede a porta com roupa de cama para
impedir a entrada de fumo e ligue para o 999.
• Se conseguir sair, ligue para o 999 mal se afaste
do edifício. Utilize um telemóvel ou o telefone de
um vizinho.
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NÃO VOLTE A ENTRAR NO
EDIFÍCIO POR MOTIVO ALGUM.
AGUARDE NO EXTERIOR A
CHEGADA DOS BOMBEIROS.

Fire & Rescue Service 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

AREA COMMANDS
Eastern Command
6 Bankmore Street, BELFAST, BT7 1AQ
Tel.: 028 9031 0360 Fax: 028 9031 3226
Southern Command
Thomas Street, PORTADOWN, BT62 3AH
Tel.: 028 3833 2222 Fax: 028 3835 0341
Western Command
10 Crescent Link, LONDONDERRY, BT47 5FR
Tel.: 028 7131 1162 Fax: 028 7134 1926
Northern Command
21 Henry Street, BALLYMENA BT42 3AA
Tel.: 028 2565 1806 Fax: 028 2565 1807

PORTUGUESE
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