
EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE 000 
 

 

FACTO 
No ano passado, 4339 casas foram atingidas por incêndios em NSW, matando pelo menos 20 pessoas e 
lesando outras 573. Cerca de 1300 destes incêndios, ou 30 por cento, ocorreram durante o inverno. 
(Estatísticas correctas em 04/06/04) 

A SUA CASA ESTÁ SEGURA CONTRA INCÊNDIOS DE INVERNO? 
 
Recomendamos esta simples lista de verificação para ajudar a manter as casas seguras contra incêndios
este inverno. Assegure-se que você e todo o seu agregado familiar seguem os seguintes conselhos de
segurança:  
 
! Acima de tudo, tenha um número adequado de detectores de fumos apropriados instalados 

abrangendo toda a sua casa e teste-os regularmente. 

! Assegure-se que você e sua família conheçam duas maneiras seguras de sair de cada quarto da sua 
casa. 

! Tenha um plano de fuga de casa, por escrito, em caso de incêndio e pratique-o regularmente. 

! Esteja sempre presente quando tiver comida ao lume. 

! Se tiver uma lareira em casa, assegure-se que a chaminé está limpa. 

! Se tiver uma lareira, coloque uma divisória à frente dela enquanto estiver em uso. 

! Verifique se os cobertores eléctricos têm fios danificados ou desgastados antes de os pôr na cama.  

! Mantenha as cortinas, toalhas de mesa e roupas de cama afastadas dos aquecedores portáteis. 

! Mantenha roupas molhadas pelo menos 1 metro afastadas dos aquecedores ou das lareiras e nunca 
as tenha não vigiadas. 

! Se usar um secador de roupa, assegure-se que limpa o filtro de cotão de cada vez que o usar. 

! Ligue apenas um aparelho em cada tomada e desligue-o quando não estiver em uso. 

! Always extinguish candles or any other open flames before going to bed. 

! Always handle candles or any other open flame with care. 

! Store matches or lighters in a secure place not accessible to young children. 

 

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 PARA O INVERNO 
• Para testar um cobertor eléctrico, estenda-o em cima da cama e ligue-o por cinco minutos antes de o pôr a uso, a 

fim de confirmar que está em bom estado 

• Use apenas instaladores autorizados de aparelhos de aquecimento fixos  

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

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

• Se possível, tenha um extintor de incêndios e um cobertor contra incêndios na cozinha, perto da saída 

• Nunca deixe velas acesas ou qualquer chama aberta sem alguém presente 

LISTA DE VERIFICAÇÃO � SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS  
NO INVERNO 
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• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 

 


