Dicas de Prevenção de Incêndio

 Fique atento a problemas na instalação elétrica e em aparelhos elétricos. Não sobrecarregue as tomadas ligando vários equipamentos no mesmo ponto e substitua reatores muito velhos ou fiações cheias de emendas;
 Nunca deixe ferro elétrico ligado quando tiver que fazer alguma outra coisa, pois isto tem sido causa de grandes incêndios;
 Não deixe lâmpadas, velas acesas e aquecedores perto de cortinas, papéis e outros materiais combustíveis;
 Ao instalar os eletrodomésticos, nunca coloque os fios elétricos debaixo de tapetes ou carpetes e nunca os deixe funcionando quando sair de casa;
 Se a casa ficar desocupada por um período prolongado, desligue a chave elétrica principal e o registro de gás;
 Guarde o botijão de gás em locais bem limpos, bem ventilados, livres de óleo e graxa, protegidos contra chuva, sol, e outras fontes de calor;
 Ao acender um forno de fogão, risque primeiro o fósforo e abra o gás depois;
 Ao cozinhar, não esqueça panelas no fogo ou forno. Também não aproxime objetos inflamáveis (plástico, papel
etc.) do eletrodoméstico ligado;
 Não coloque panos ou papéis decorativos próximo ao fogão;
 Não permita que crianças brinquem com fósforo ou isqueiros e que fiquem sozinhas na cozinha;
 Não avive chamas de churrasqueiras e braseiros jogando álcool ou outros inflamáveis.
 Não fume em locais proibido ou impróprio;
 Não jogue pontas de cigarros e palitos de fósforos acesos em cestos de lixos, beira de estradas ou rodovias;
 Não fume na cama, pois o fumante pode adormecer e o cigarro provocar um incêndio;
 Não deixe cigarros mal apagados. A bituca pode cair no chão próximo a um material de fácil combustão e iniciar um incêndio;
 Não permita o acúmulo de lixo em locais que não sejam apropriados ou recipientes impróprios;
 Mantenha em estoque a quantidade mínima de produtos inflamáveis;
 Armazene os produtos inflamáveis em recipiente próprios, fechados, em ordem, devidamente rotulados e longe do alcance de curiosos.
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