
EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE 000 
 

 

FACTO    
Cada ano, em NSW alguns residentes enfrentam dificuldades ao fugir de incêndios nas suas casas devido às 
medidas de segurança e podem até morrer como resultado da demora. Recomendamos um equilíbrio entre a 
protecção da casa e segurança doméstica. É importante poder impedir a entrada de intrusos, porém, em caso 
de incêndio, é também importante que você e a sua família não fiquem presos dentro.                                                 

Qualquer que seja o nível de segurança que tenha escolhido para a sua casa, recomendamos que tenha cuidado extra
quando avaliar o nível de risco de intrusos de modo que também permita um meio de fuga segura planeada para a sua
família em caso de incêndio. 
 
As medidas de protecção que podem afectar a sua fuga de um incêndio incluem: 
 
! Fechaduras de segurança e/ou fechaduras múltiplas nas portas exteriores 

! Grades de segurança e barras nas janelas ou portas de rede de segurança 

! Fechaduras com chave ou estores nas janelas 

As medidas de segurança contra incêndios que DEVEM ser incluídas na sua casa: 

! Todas as casas ou unidades habitacionais devem ter um número adequado de detectores de fumos 
operacionais aprovados (AS3786) instalados, que devem ser testados regularmente 

! Deve haver detectores de fumos em todos os andares da sua casa 

! Conheça duas maneiras seguras de sair de cada quarto � lembre-se que cada segundo conta 

! Desenhe o seu plano de fuga num papel e discuta-o e pratique-o com a sua família  

! Assegure-se que cada janela e porta pode ser facilmente aberta se, e quando, preciso 

! Assegure-se que as chaves de todas as portas fechadas a chave estão facilmente acessíveis 

! Ter incapacidade física ou ser frágil devido a uma idade avançada pode afectar significativamente a sua 
capacidade de sobreviver se tiver o infortúnio de se encontrar numa casa incendiada 

Que mais deve fazer para tornar a sua casa segura contra incêndios? 

! As pessoas com sono pesado como crianças ou pessoas afectadas pelo álcool ou drogas poderão não acordar 
com o som do detector de fumos. Assegure-se que levou isto em conta no seu plano de fuga doméstica 

! Consulte as outras Fichas de Informação para informação adicional; sobre a segurança contra incêndios 

 

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

• Deixe que as suas crianças se familiarizem com o plano de fuga do incêndio antes de o pôr em prática 

• Se um membro da família tiver problemas de audição ou mobilidade, assegure-se que levou isso em conta e se 
necessário, que uma pessoa seja encarregada de ajudá-lo a fugir.    

• 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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