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SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS DOMÉSTICOS
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FATO
Em 2001 ocorreram 4858 entoxicações acidentais que necessitaram de hospitalização sendo que muitas das vítimas foram crianças.
A Fundação de Prevenção de Acidentes Infantis da Austrália [Child Accident Prevention Foundation of Australia] relata que cerca de
50 crianças por semana dão entrada em hospitais devido a entoxicação. Produtos químicos não são somente usados em produção e
indústrias pesadas, eles fazem parte do nosso dia-a-dia. Os produtos que usamos para limpar cozinhas e banheiros, lavar roupas e
louças, controlar pestes e fertilizar jardins são produtos químicos, tais como tintas, lustra móveis e carros, cloro para piscina, gasolina,
óleo de motor, fluído para freios e LPG.
Há vários produtos químicos que normalmente não reconhecemos como produtos químicos:
sabão, shampoo, desodorante e perfumes, remédios, xarope para tosse e drogas com prescrição, vitaminas, remédios naturais e
produtos de limpeza orgânico.
É extremamente importante que todos os produtos químicos sejam armazenados e usados de acordo com as instruções de cada um.
Produtos químicos podem ser tóxicos, inflamáveis ou de reação violenta quando misturados.

DICAS DE SEGURANÇA PARA ARMAZENAMENTO E USO DE PRODUTOS QUÍMICOS
Mantenha sua casa segura! As Brigadas de Incêndio da Nova Gales do Sul [NSW Fire Brigades] recomendam a lista de segurança
abaixo:
9 LEIA A ETIQUETA antes de comprar qualquer produto químico. Entenda o uso correto e os perigos que cada produto
envolve.
9 ESCOLHA o produto menos perigoso que serve ao seu propósito, principalmente se você tem crianças em casa.
9 TRANQUE os produtos químicos em um armário fora do alcance das crianças. ARMAZENE os produtos químicos mais
perigosos na parte de baixo do armário. LEMBRE-SE que crianças são curiosas, criativas e são boas em escalar.
9 SIGA as INSTRUÇÕES do fabricante. Manuseie com muito CUIDADO. Use equipamento de PROTEÇÃO recomendado:
luvas, óculos de segurança etc. Certifique-se que há VENTILAÇÃO adequada.
9 LAVE os panos de limpeza após o uso, e antes de jogá-los no lixo.
9 SELE os produtos químicos em seus recipients originais. Marque as etiquetas CLARAMENTE em todos os recipients.
9 LEMBRE-SE que alguns remédios parecem comida ou bebida. TRANQUE-os fora do alcance de crianças.
8

NÃO misture produtos químicos.

8

NÃO PREPARE mais produtos químicos do que você precisa para o serviço.

8

NÃO use produtos químicos para serviços que não sejam os recomendados.

8

NÃO jogue produtos químicos pelo ralo, banheiro ou canaleta.

AÇÃO
Você INSPECIONOU as áreas de armazenamento de produtos químicos e selo dos recipientes recentemente?
Você CONTATA sua prefeitura local para se DESCARTAR de produtos químicos velhos e restos?
Visite http://www.resource.nsw.gov.au/cleanout/chemical_collection.htm
SIGA as instruções de primeiro Socorro. Se a pele ou os olhos foram queimados, se o produto químico foi ENGOLIDO ou
INGERIDO ou a fumaça INALADA – procure assistência medica imediatamente.
LEMBRE-SE do TELEFONE PARA INFORMAÇÕES SOBRE INTOXICAÇõES: 131 126
PARA MAIS INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO COM SUA AGÊNCIA LOCAL DA BRIGADA DE INCÊNDIO DA NOVA
GALES DO SUL
ou visite www.fire.nsw.gov.au

EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE PARA 000

