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Guia habitação
segura.

 certifique-se que a instalação elétrica   
      se encontra em bom estado 
      de funcionamento; 
 
 não sobrecarregue as tomadas, pois   
      poderá provocar sobreaquecimentos
      ou curto-circuitos;

 não puxe a extensão quando a desligar;

 nunca mexa em aparelhos elétricos   
      com as mãos molhadas;

 antes de instalar um eletrodoméstico,    
      leia atentamente as instruções do fabricante.

 não coloque aquecedores junto dos  
      móveis e não os utilize para secar roupa.
      Não os tape;

 proteja devidamente a sua lareira   
      evitando que seja um foco de incêndio:

 nunca se esqueça do ferro de   
      engomar ligado;

 nunca deixe velas acesas sem vigilância.

 mude periodicamente o filtro do exaustor;

 evite usar roupas largas enquanto cozinha;

 evite correntes de ar que podem  
      apagar o lume e permitir fugas de gás;

 vigie o que tem ao lume, principalmente os  
        líquidos, uma vez que ao ferver podem derramar
       e apagar a chama;       
 não deixe nada ao lume se se ausentar  
      de casa;

 não coloque produtos inflamáveis e de  
      fácil combustão junto a uma fonte de calor.
    

incêndio em casa

Os incêndios em habitações são normalmente provocados por falta de cuidado e na sua maioria poderiam ser evitados. 
Instale detetores de fumo autónomos com alarme, tenha um extintor de incêndio e uma manta ignífuga adequados. Sugerimos-lhe ainda:

rede elétrica

como prevenir acidentes...
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A prevenção é a chave para a sua segurança. 
Certifique-se que tem conhecimento das regras.

cozinhafontes de calor

adquira apenas aparelhos que obedeçam às normas em vigor e estejam devidamente certificados;

confie sempre a instalação, reparação e manutenção de aparelhos a técnicos devidamente credenciados;

verifique periodicamente o estado de conservação da instalação do gás, nomeadamente tubagens e braçadeiras;

certifique-se de que o ar circula diariamente na sua casa. Nunca obstrua as entradas e saídas de ar (grelhas de ventilação, cozinha, casa de banho ou janelas);

se houver interrupção no fornecimento de gás, enquanto o está a utilizar, feche as torneiras de passagem de gás, até que se restabeleça o serviço;

quando acender um forno a gás, coloque-se de lado e não em frente.

acidentes com gás
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crianças em casa

roubo

queimaduras
quando utilizar o fogão faça com que as pegas dos utensílios de cozinha estejam sempre viradas para a parte interior do mesmo;

não deixe quaisquer recipientes que contenham substâncias ou alimentos aquecidos em locais de fácil acesso.

nunca deixe as crianças sozinhas em casa;

não deixe as crianças brincar com objetos de pequenas dimensões, cortantes ou pontiagudos;

na cozinha, deixe sempre as pegas dos utensílios que tem no fogão ou sobre a mesa e bancada viradas para o interior.

tome atenção às tomadas de eletricidade! Coloque proteções de plástico isoladoras de eletricidade;

mantenha os fósforos e isqueiros fora do alcance das crianças;

coloque, fora do alcance das crianças, os medicamentos produtos de limpeza, combustíveis e sacos de plástico;

mantenha as gavetas e portas dos armários trancadas com fechos próprios, de modo a evitar que as crianças tenham acesso aos materiais contidos no seu interior.

quedas

nunca utilize bancos ou cadeiras instáveis para aceder a lugares elevados;

os objetos que usa com frequência devem estar colocados em armários de fácil acesso;

coloque no piso da banheira um material antiderrapante;

não deixe cabos (elétricos ou de telefone) estendidos em áreas de passagem;

ao lavar pisos, utilize calçado que não escorregue;

em toda a casa procure ter pavimentos antiderrapantes, tapetes fixos ao chão e os percursos mais frequentes livres de obstáculos;

o chão deve estar sempre limpo e seco.

tenha portas resistentes, no mínimo com um ponto de tranca, com “olho mágico” e fechaduras confiáveis e sem espaço entre a porta e a ombreira;

proteja com grades as janelas de fácil acesso do exterior. A separação entre as grades não deve ter mais de 12 cm e devem estar devidamente fixadas à parede;

não abra a porta sem saber quem é, pois pode comprometer a sua segurança e a dos seus vizinhos;

deposite os seus objetos de valor em cofres bancários;

não comente o seu projeto de viagem ou férias com desconhecidos;

faça uso de todas as medidas de segurança de que dispõe, mesmo que se ausente por pouco tempo;

não feche totalmente os estores quando vai de férias;

quando se ausentar de casa, peça a alguém que recolha a correspondência, deixe as chaves da sua casa com um vizinho ou familiar de confiança para que ele faça algumas visitas;

nunca deixe na porta uma nota que informa a sua ausência;

não deixe as chaves debaixo do tapete ou ao alcance de desconhecidos;

se perder ou lhe roubarem as chaves, troque de fechadura. Faça-o sempre que for habitar uma casa anteriormente ocupada;

presencie sempre a reprodução das chaves;

as crianças não devem abrir as portas a pessoas estranhas.
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E se houver um incêndio na instalação?

a regra geral de combate a um incêndio de gás é cortar a alimentação do combustível logo que possível e em condições de segurança.

Sempre que suspeite de uma fuga de gás, adote os seguintes procedimentos de segurança:

feche as válvulas de segurança do contador e de corte do redutor;

não fume, não faça lume e apague quaisquer chamas;

não provoque faíscas ou incandescência de qualquer material;

não acione interruptores;

não ligue nem desligue aparelhos elétricos das tomadas;

ventile a sua habitação, abrindo portas e janelas;

chame os bombeiros ou técnicos de gás da sua área.

feche imediatamente o gás e desligue a corrente elétrica;

num aparelho elétrico, não tente extinguir o foco com água. Só o faça se previamente desligou o quadro elétrico ou o aparelho;

se surgirem chamas numa frigideira, tape-a com uma tampa, toalha húmida ou uma manta ignifica. Nunca utilize água sobre óleo ou outro tipo de gorduras em chamas;

o fumo é o primeiro e mais grave inimigo, causador da maioria das vítimas de incêndio. Em poucos segundos pode deixá-lo sem sentidos. Lembre-se que 
existirá uma reserva de oxigénio ao nível do solo (o fumo é menos denso que o ar e tende a subir). Desloque-se agachado, junto ao chão e proteja a boca 
e o nariz com um pano húmido para que respire melhor;

se o seu vestuário for atingido, não corra. Deite-se no chão e role sobre si mesmo, se possível enrole-se com uma toalha ou cobertor molhados;

tente apagar o fogo apenas se este for pequeno e estiver controlado. Nunca ponha em perigo a sua vida;

mantenha a calma, chame de imediato os bombeiros, auxilie as pessoas que necessitarem, particularmente os idosos e crianças e abandone rapidamente a habitação;

não perca tempo a tentar salvar objetos de valor – isso pode colocar a sua vida em perigo;

feche as portas atrás de si e, se possível, as janelas que se encontrarem abertas. Isso irá retardar a velocidade de propagação do fogo;

nunca volte atrás;

para detetar um incêndio o mais rapidamente possível, especialmente durante o sono, equipe a sua casa com detetores de fumo.

Selecione o equipamento em conformidade com as normas em vigor e coloque um detetor em cada divisão e/ou andar de sua casa.

Se a fonte de energia dos detetores for a bateria, garanta a sua substituição regular (siga os conselhos do fabricante);

coloque um extintor de incêndio na sua cozinha e garagem. Certifique-se de que são de fácil acesso e proceda às manutenções de acordo com as instruções do fabricante;

tenha uma manta ignífuga na sua cozinha.

não toque na vítima pois esta pode estar ainda em contacto com a fonte elétrica e, desta forma, passa-la através do seu corpo;

desligue a fonte de eletricidade. Caso não seja possível fazê-lo, deve mover a fonte afastando-a de si e da vítima. Para isso poderá usar um objeto não 
condutor de eletricidade – ex. plástico ou madeira;

peça ajuda médica;



PUB. Data de atualização: novembro de 2016. 

Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A.
Sede: Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100
Matrícula / Pessoa Coletiva N.º 503 454 109. Conservatória de Registo Comercial do Porto. Capital Social 36.870.805 Euros

como agir em caso de...

intoxicação por gás

queimaduras

roubo

Guia habitação
segura.

4/4

telefone para a emergência. Não tente salvar ninguém antes de notificar outras pessoas/serviços primeiro;

não acenda fósforos ou isqueiros porque os vapores podem ser inflamáveis;

se encontrar alguém intoxicado por gás num ambiente fechado e se for seguro, tente resgatar a pessoa do local, removendo-a rapidamente para um lugar 
arejado e seguro. Entre no local onde ocorreu o acidente e abra as portas e janelas para remover os gases;

ao utilizar produtos de limpeza mantenha portas e janelas abertas;

não misture produtos de limpeza (principalmente cloro e amónia).

o vestuário que não se encontre colado à pele deve ser removido logo que possível, especialmente nas peças que ficaram embebidas com líquidos ou óleos ferventes;

aplicar água fria é a melhor forma de baixar a temperatura local e impedir que continue o calor na pele;

nunca utilize manteiga ou outras gorduras;

após o arrefecimento proteja a pele queimada com gaze normal ou um penso húmido (compressa ou pano limpo) e leve a vítima o mais rapidamente possível ao hospital;

algumas queimaduras causam bolhas. Não devem ser furadas ou retiradas;

tenha uma caixa de primeiros socorros com o material adequado.

em caso de roubo, chame imediatamente a polícia;

tente fazer um inventário do que foi roubado;

descreva com pormenor tudo o que lhe falta e indique presumíveis suspeitos, se os houver.


