Prefeitura do Município de Tietê
Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho

DIÁLOGO SEMANAL DE SEGURANÇA
Treinamento:

INCÊNDIO - 02
Objetivo do treinamento:
Conscientizar que todos são responsáveis pela prevenção de incêndios.
Conteúdo do treinamento:
Incêndios, mesmo que de pequeno porte ou em seu início, causam muitos danos. Além disso, existe o risco de
acidentes com lesões graves seja pelo fogo, fumaça ou pelo tumulto e correria causado nos casos de sinistro.
Partindo desse princípio, chegamos à conclusão que um incêndio é ruim para todo mundo. Sendo assim, todos devem
fazer a sua parte para prevenir os sinistros. Mas o que podemos fazer para preveni-los?
Além do conhecimento dos princípios e elementos básicos do fogo como foi detalhado no DSS anterior, devemos:

Conhecer os recursos disponíveis
Saber onde estão localizados os recursos para extinção de incêndio além de planejar uma rota de fuga caso necessário.

Não obstruir as escadas e os corredores de passagem
Lembrem-se em caso de incêndio eles são a esperança de uma saída rápida e segura, mantê-los desobstruídos é
fundamental para a segurança de todos que estão no ambiente.

Não fume no local de trabalho
Isso parece obvio, mas acredite, acontece! Conheça mais sobre a Lei estadual Nº 13.541, DE 7 DE MAIO DE 2009.

Cuide bem da manutenção da rede elétrica
Boa parte dos incêndios ocorrem por causa de curto circuitos elétricos, pelo superaquecimento de equipamentos
energizados ou por materiais que estejam próximos dessas causas.

Não sobrecarregue as tomadas
Elas não foram feitas para suportar vários equipamentos ligados ao mesmo tempo. Evite o uso de adaptadores.

Substitua os extintores vencidos ou já utilizados
Solicitar a substituição é muito importante para manter o ambiente mais preparado para uma eventual ação.

Mantenha os extintores com carga de água longe dos equipamentos energizados
Isso é importante para evitar que na hora da emergência, algum desavisado use e com isso sofra uma descarga elétrica
(a água conduz eletricidade). Se não houver outra opção, desligue o equipamento da tomada e efetue a extinção.

Mantenha os extintores com carga de água longe dos líquidos inflamáveis
Lembre-se, os extintores de água podem fazer com que as chamas se espalhem, e com isso o fogo poderá se tornar
incontrolável.

Nunca obstrua o acesso aos extintores
Os extintores são as vezes a única chance de um combate a tempo de evitar que as chamas se tornem incontroláveis.

Se em seu setor existe algum extintor danificado, vencido ou vazio. Anote os detalhes do equipamento e entregue para
o Secretário responsável realizar a troca.

Lembre-se os primeiros minutos são os mais importantes no combate a incêndio, quanto mais demorar
em combater, maior a chance de que ele fique incontrolável.
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1. Favor imprimir em frente e verso (evite o desperdício de papel).
2. Reúna as pessoas de seu setor (10 a 15 minutos)
3. Leia o texto para elas.
4. Discutam sobre o assunto “segurança do trabalho”.
5. Anote os pontos discutidos (sugestões e críticas).
6. Recolha a assinatura de todos.
7. Fixar o texto em quadro de aviso e trocar assim que receber novo texto.
8. Encaminhar esse documento ao Técnico em Segurança do Trabalho, ou arquivar em local específico, para
que seja retirado assim que o Técnico realizar visita em seu setor.

A Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho, deseja a todos uma ótima semana de trabalho,
e que ao final de cada jornada de trabalho, todos possam retornar para seus lares tão saudáveis
como quando chegaram.
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