
EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE 000 
 

 

FACTO   
No ano passado, 189 casas foram seriamente danificadas durante incêndios em que a fonte de ignição foi a lareira, 
os aquecedores e aquecedores de água quente, 974 incêndios domésticos foram provocados por fogões, fornos, 
fritadeiras e outro equipamento de cozinha e 592 incêndios foram causados por falha mecânica tal como curto-
circuito e fichas defeituosas.                  (Estatísticas correctas em 17/04/03)       

ESTÁ SEGURO CONTRA INCÊNDIOS EM SUA CASA? 
 

A Brigada contra Incêndios de NSW recomenda esta simples lista de verificação de segurança para ajudar a manter a
sua casa segura contra incêndios. 
 
! Instalar um número adequado de detectores de fumos apropriados e testá-los regularmente é o primeiro passo 

no seu plano de segurança contra incêndios domésticos 

! Ter um plano de fuga por escrito, em caso de incêndio, e praticá-lo regularmente é o segundo passo 

! Assegure-se que as chaves de todas as portas fechadas à chave estão facilmente acessíveis para o caso de ter 
de fugir 

! Nunca deixe o fogão ou qualquer outra chama acesa, incluindo velas ou queimadores de óleo, sem alguém 
presente 

! Limpe o filtro de cotão do seu secador de roupa cada vez que o usar 

! Nunca fume na cama e tenha cuidado extra se estiver a beber bebidas alcoólicas enquanto fuma 

! No inverno, tenha cuidado extra quando usar aquecedores, cobertores eléctricos ou lareiras 

! Não sobrecarregue as tomadas eléctricas e desligue os aparelhos quando não estiverem em uso  

! Guarde sempre os isqueiros e fósforos fora do alcance das crianças e ensine-lhes que estes são �ferramentas 
e não brinquedos� a serem usados somente por adultos responsáveis 

! Se tiver uma garagem ou barracão, lembre-se de ter cuidado extra com produtos químicos e combustíveis 
armazenados e reabasteça os cortadores de relva e outros aparelhos quando estiverem frios e ao ar livre 

! Se tiver um barbecue a gás, madeira ou eléctrico, verifique sempre se está em bom funcionamento antes de o 
ligar e que está sempre sob o cuidado de um adulto responsável enquanto estiver em uso. (Ver Folha de 
Informação No. 16 Segurança Geral de Barbecue) 

! Se vive numa área propensa a incêndios florestais, mantenha o solo ao redor da sua casa limpo de folhas e 
outro lixo e lembre-se de limpar as caleiras regularmente 
 

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 

DICAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 
• Lembre-se que o fumo de um incêndio poderá deixá-lo confuso e que o fumo impedirá a visão 

• Se estiver a dormir não cheirará o fumo e na realidade, o fumo tornará o seu sono mais pesado 

• Se tiver fugido de um incêndio doméstico, lembre-se que uma vez fora deve manter-se fora e ligar 000 

• Os aquecedores a óleo, gás ou madeira poderão necessitar um serviço de manutenção anual 

• Use apenas fusíveis de potência recomendada e instale um interruptor diferencial    

• A segurança contra incêndios domésticos é importante para toda a família e  a preparação pode evitar uma tragédia 

• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 
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