PLANO DE FUGA DE INCÊNDIO DOMÉSTICO
Fact Sheet 12 – Community Risk Management. Revised 28/09/2004 - Portuguese

•

NSW FIRE BRIGADES

•

NSW RURAL FIRE SERVICE

•

ACT FIRE BRIGADE

•

ACT RURAL FIRE SERVICE

FACTO
Das 21 mortes domésticas por acidente ocorridas em NSW que foram investigadas desde o início de
2001, a Unidade de Pesquisa e Investigação de Incêndios das Brigadas de Incêndios de NSW revelaram
que 13 das vítimas teriam maior probabilidade de sobreviver se tivessem um plano de evacuação para as
(Estatísticas correctas em 19/08/02)
ajudar a sair das suas casas mais depressa.

LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PLANO DE FUGA DE INCÊNDIO DOMÉSTICO
Todas as casas e locais de trabalho deviam ter um plano de fuga de incêndio. Os incêndios domésticos
acidentais, pela sua natureza, podem apanhar as pessoas desprevenidas. Sem um plano de fuga, você está
a pôr em perigo a sua vida e a da sua família. Para ter uma casa segura, pratique regularmente as seguintes
dicas:

!

Conheça duas maneiras seguras de sair de cada quarto

!

Desenhe o seu plano de fuga num papel e discuta esse plano com a sua família

!

À medida que foge, assegure-se que fecha as portas interiores atrás de si

!

Combine um lugar de encontro seguro no exterior ex. Junto à caixa do correio

!

Assegure-se que as suas janelas e portas abrem facilmente se, e quando, preciso

!

Instale detectores de fumos: teste-os regularmente e mude as baterias pelo menos uma vez por ano

!

Os detectores de fumos podem alertá-lo sobre um incêndio, em seguida, um plano de fuga pode
ajudá-lo a sair vivo

!

Pratique o seu plano de fuga regularmente com os membros da sua família/agregado familiar

!

Se houver um incêndio em sua casa, não espere, CADA SEGUNDO CONTA, fuja imediatamente e
depois ligue 000 da casa de um vizinho

!

Assim que estiver fora, PERMANEÇA FORA, nunca torne a entrar num edifício em chamas

!

Lembre-se de pensar nas necessidades especiais das crianças, dos idosos ou dos incapacitados
quando elaborar o seu plano de fuga
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 profundo

•

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

•

Use somente 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

EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE 000

