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Esteja preparado

Terreno envolvente

Faça lume só em segurança

A limpeza do terreno e da vegetação que pode arder junto aos edifícios é
uma das acções mais importantes para a segurança contra incêndios, pois
-Cria um espaço de segurança
-Diminui o risco de propagação das chamas
-Diminui o risco de propagação do incêndio por radiação
-Liberta os bombeiros para combater o incêndio principal
sem terem de se preocupar de forma particular com
a defesa dos edifícios.
A existência de uma zona livre de vegetação, devidamente limpa e
mantida ao redor de todas as estruturas que existem em zonas de encosta e
zonas densamente florestadas é um factor importante para garantir a sua
segurança

Quando efectuar lume no quintal ou área envolvente, verifique as
condições de segurança:

Plante arvores e arbustos com maior resistência ao fogo
O espaço envolvente deve estar limpo de folhas mortas e ramos secos,
bem como de vegetação morta.

Materiais perigosos
Guarde os combustíveis, como gasolina, petróleo, etc. em recipientes
apropriados .

Quando fizer grelhados ou churrascos ao ar livre, mantenha o local
limpo e o solo molhado; Evite a libertação de fagulhas.

As garrafas de gás devem ser guardadas em local seguro;
As válvulas (torneiras) de fecho e abertura do gás devem estar
acessíveis.
Armazene lenhas, madeiras , fenos ou outros materiais que ardem
facilmente afastados dos edifícios ou dentro de estruturas apropriadas

Não deve efectuar lume ou queimadas quando o ar estiver seco ou
houver vento
Garanta que existe água no local em quantidade e disponibilidade
adequada para extinguir o fogo efectuado.
Nunca abandone o local sem verificar que está completamente apagado
e arrefecido.
Quando pretender queimar resíduos vegetais, obtenha primeiro a
necessária autorização municipal e siga as indicações dadas.

Efectue poda de limpeza das árvores adultas, cortando os ramos
Até 2 metros de altura.

O lixo deve ser colocado no contentor adequado ou no ecocentro.

Crie um espaço superior a três metros entre as copas das árvores para
evitar a propagação de incêndios pelas copas.
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O local deve estar livre de árvores, arbustos, ervas ou outros
combustíveis.

Armazene adequadamente e longe dos edifícios ou dentro de estruturas
adequadas os materiais como madeira, lenhas, fenos, etc.
Prepare uma reserva de água adequada para o combate a um eventual
incêndio (tanque, depósito, piscina, lago, etc.)
Prepare e mantenha pronta a funcionar uma bomba com motor a
gasolina, corpo de chupadores, cerca de 25 metros de mangueira e uma
agulheta simples, capaz de funcionar a partir da sua reserva de água.
Se tem uma reserva de água superior a 20.000 litros, informe o seu corpo
de bombeiros e garanta o acesso de viaturas de bombeiros a uma
distância de 4 a 5 metros da mesma. Pode ser um óptimo auxílio em caso
de emergência.
As mangueiras de jardim devem estar preparadas para poder alcançar
todo o perímetro exterior do edifício com o jacto de água.
Mantenha algumas ferramentas de jardim ou horta que podem ser
utilizadas no combate a um foco de incêndio; Tenha à mão baldes ou
outro recipiente idêntico para transportar água.
Em caso de risco muito elevado, instale aspersores sobre os edifícios;
Caso ocorra incêndio próximo, ligue a água para os aspersores,
incluindo os do jardim, de forma a garantir que mantém o chão e telhados
com humidade suficiente para evitar que fagulhas possam atear novos
focos de incêndio.
TENHA SEMPRE À MÃO O NUMERO DE TELEFONE DOS
BOMBEIROS OU DE EMERGÊNCIA (249361170 OU 117 OU 112)
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