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PLANO PARA PROTEGER A SUA CASA: Preparar a sua Casa para a Época de Incêndios Florestais
Seguindo estes conselhos simples pode reduzir a ameaça de brasas e fogo florestal afectarem a sua casa:
•

Limpe as folhas das caleiras, telhados e goteiras regularmente e coloque redes de protecção de metal de qualidade.

•

Proteja as saídas de ar nas bermas do telhado com rede metálica fina.

•

Quando instalar cilindros LPG em sua casa, assegure-se que as válvulas de segurança estejam viradas para fora de
modo que a chama não esteja virada para a casa.

•

Mantenha as pilhas de madeira afastadas da casa e cobertas.

•

Corte os ramos pendentes das árvores, mantenha a relva curta e recolha as folhas, galhos e ramos inflamáveis.

•

Não deposite desbastes de árvores, relva cortada etc. nas traseiras da sua propriedade, nas reservas municipais ou
terras florestais.

•

Assegure-se que as mangueiras do seu jardim são suficientemente compridas para chegar até ao limite da sua
propriedade.

•

Plante árvores e arbustos que sejam menos propensos a pegar fogo devido ao seu conteúdo baixo de óleo.

•

Se tiver uma piscina, ponha uma indicação de Abastecimento de Água Sem Pressão no seu muro de frente. Contacte o
seu serviço de bombeiros locais para informação.

•

Pense em comprar uma bomba portátil para usar a partir da sua piscina ou tanque de água.

•

Se houver uma Unidade Comunitária para Incêndios ou um grupo Firewise nos arredores, faça-se membro.

•

Assegure-se que qualquer boca-de-incêndio perto da sua casa seja localizada facilmente e não esteja obstruída.

Em caso de um incêndio florestal ameaçar a sua casa:
•

Não entre na floresta se houver fumo ou fogo na área. Mantenha-se calmo e informe 000 sobre qualquer incêndio!

•

Verifique se os vizinhos idosos necessitam ajuda.

•

Se possível, bloqueie as suas caleiras e encha-as com água.

•

Se decidir abandonar a casa por si próprio, faça-o atempadamente.

•

Se a Polícia de NSW ou os Serviços de Emergências de ACT mandarem-no abandonar a casa, deve obedecer, portanto
tenha os animais de estimação e objectos de valor embalados e prontos para levar.

•

Vista mangas compridas e calças compridas, fibras naturais e sapatos resistentes.

•

Feche todas as janelas e portas, tape os espaços debaixo das portas com toalhas ou cobertores.

•

Se o incêndio estiver a aproximar-se da sua casa, leve a mangueira do jardim e acessórios para dentro para não se
derreterem, porque poderá precisar deles mais tarde.

•

Para ajudar a apagar focos disseminados assim que o incêndio tiver passado, mantenha as mangueiras, escadotes, pás e
baldes metálicos à mão.

•

Mantenha uma lanterna e um rádio portátil em casa em caso de uma falha de electricidade.

PARA MAIS INFORMAÇÃO CONTACTE O SEU POSTO LOCAL DE BOMBEIROS OU CENTRO DE CONTROLO
DE INCÊNDIOS
ou visite: www.fire.nsw.gov.au www.rfs.nsw.gov.au ou www.esa.act.gov.au

LEMBRE-SE
ESTEJA PREPARADO
ESTEJA INFORMADO
MANTENHA-SE CALMO

EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE 000

