CONTE COM A GENTE

PLANO DE ABANDONO DE PRÉDIOS

BOMBEIROS

193

É obrigatório que todo edifício ou
condomínio tenha o Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros, o AVCB.

EMERGÊNCIA

Converse com o síndico e vizinhos sobre a
importância desse assunto.

EM CASO DE EMERGÊNCIA
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COMO DEVE SER O PLANO DE ABANDONO?
Você deve conhecer a planta do imóvel, onde constam
todas as informações de prevenção contra incêndios:
localização dos extintores, hidrantes, rotas de fuga
e saídas de emergência.
Descrever quais as ações e responsabilidades dos
integrantes da brigada de Incêndio.
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Mantenha a calma.
Forneça ao atendente do Corpo de
Bombeiros, o endereço de emergência
com o nome da cidade, rua, número e
algum ponto de referência.
Confie e responda a todas as perguntas.
O serviço 193 destina-se a emergências.
EVITE TROTES.

CONHEÇA O CORPO DE BOMBEIROS

Quais as orientações e procedimentos para
ocupantes, moradores e funcionários do prédio,
em caso de incêndio.

www.corpodebombeiros.sp.gov.br

Estabelecer e comunicar a todos um ponto de
encontro, do lado de fora do edifício.

@bombeirospmesp

INCÊNDIOS

@corpodebombeirosdapmesp
https://viafacil2.policiamilitar.sp.gov.br
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A FORÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO
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Treinar, ao menos duas vezes por ano, esse
procedimento de abandono.

/corpodebombeirosdapmesp

CO
R

Em caso de dúvidas,
consulte o portal Via
Fácil, no site do Corpo
de Bombeiros de São
Paulo.
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SAIBA COMO SE PREVENIR DE INCÊNDIOS
QUAL O EXTINTOR ADEQUADO ?

O fogo é formado por quatro
elementos: Calor +Combustível +
Oxigênio +Reação Química em Cadeia.
Apagar o fogo significa retirar um desses
fatores, ou seja:
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Remover o material = tirar o combustível
Impedir o contato entre os três = quebrar a
Reação em Cadeia

DENTRE AS CLASSE DE INCÊNDIO AS
PRINCIPAIS SÃO:
A – Sólidos Combustíveis
B – Líquidos / Gases Inflamáveis
C – Materiais Energizados
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Abafar = tirar o oxigênio
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Resfriar = tirar o calor

NA COZINHA O CUIDADO DEVE SER REDOBRADO
Nunca deixe panelas no
fogo e se ausente do local.
Não deixe panos de prato,
cortinas perto do fogão.
Em caso de acidente com fogo em panela com
óleo, ajmais ojgue água. Abafe com a tampa
ou pano úmido.
ATENÇÃO
Evite ligar vários aparelhos na
mesma tomada para evitar um
curto-circuito.

O QUE FAZER EM CASO DE INCÊNDIO?
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Identifique a situação.

2

Retire as pessoas do local, sempre por
escadas de emergência.
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Acione o Corpo de Bombeiros Bombeiros
através do telefone 193.
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Desligue a energia elétrica e o gás.
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Aguarde os Bombeiros e forneça as
seguintes informações:
Se há vitimas e onde estão.
Aponte os melhores acessos até a região.
Informe o local exato da emergência.
A provável causa do incêndio.

