NSW FIRE BRIGADES
Segurança de Fogo em Cozinhas – Lista de verificação
Fact Sheet 33 – Community Risk Management. Revised 1/11/2005

FATO
45% dos incêndios residenciais começam na cozinha. Durante 2004/5 as Brigadas de Incêndio da Nova Gales do Sul atenderam a 1955
incêndios em cozinhas, 988 deles foram causados por se deixar fogão ligado sem supervisão.
Estatíticas de 30/6/50025 da NSWFB

O fogo na sua cozinha é seguro?
Para o máximo de segurança de incêndio na cozinha, recomendamos o abaixo:


Fogão aceso sem supervisão causa incêndios, se você precisa deixar a cozinha enquanto prepara comida, desligue o fogão.



Usa roupas com mangas apertadas enquanto estiver cozinhando.



Mantenha crianças longe das bocas do fogão e fornos enquanto estiverem em uso, considere a instalação de protetor de fogão.



Panos de prato, luvas e outros itens inflamáveis devem ser mantidos bem longe das bocas do fogão.



Use óleo de cozinha com cuidade, aqueçá-o devagar e use panela do tamanho apropriado, também mantenha o calor baixo
suficiente para evitar que a gordura espirre.



Vire os cabos das panelas para dentro para evitar que se bata neles.



Limpe o grill após cada uso e limpe filtros e utensílios de cozinha regularmente.



Água não apaga fogos de gordura – nunca jogue água em oleo queimando. Água faz com que esse tipo de fogo se espalhe mais
rapidamente e pode também causar queimaduras terríveis.



Instale extintor de incêndio e coberto de incêncio na cozinha e se familiarize com sua operação. Eles devem ser mantidos a pelo
menos 1 metro do fogão e entre o fogão e a saída mais próxima.



Considere a instalação de tapete não escorregadio ao redor da área do fogão e pia.



Se o óleo de cozinha pegar fogo, desligue a boca fo fogão e tampe a panela ou use um cobertor de incêndio para abrandar o fogo.
Não carregue panelas com oleo quente ou queimando pela cas, pois o fogo pode se espalhar e causar queimaduras graves. Deixe
o óleo esfriar antes de retirar a tampa, pois o óleo pode voltar a pegar fogo.



Se ocorrer um incêndio na cozinha e devido a seu estágio avançado ou outras razões você não se sentir confiante a tentar apagálo, desligue o aparelho, saia e ligue para a Brigada de Incêndio ou (000) de um telefone em local seguro.



Certifique-se que os aparelhos de cozinha são desligados após o uso.
Colaboração das Brigadas de Incêndio da Nova Gales do Sul, Serviço de Incêndios Rurais da Nova Gales do Sul,
Brigada de Incêndio de ACT e Serviço de Incêndio Rural de ACT.
PARA MAIS INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO COM SUA AGÊNCIA LOCAL DA BRIGADA DE INCÊNDIO OU
CENTRO DE CONTROLE DE INCÊNDIO
ou visite www.fire.nsw.gov.au www.rfs.nsw.gov.au ou www.esa.act.gov.au

OUTRAS DICAS DE SEGURANÇA
•

Certifique-se que todos os equipamentos elétricos estão em bom funcionamento.

•

Estão disponíveis alarmes especiais de fumaça para cozinha, considere a instalação de um, mas saiba que eles podem emitir
alarmes falsos devido a fumaça normal de cozinha.

EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE PARA 000

