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Cartilha com orientações básicas

Segurança e Prevenção em
caso de incêndio
Todos os dias são noticiados casos de
incêndios nos mais diversos lugares:
residências, escolas, museus, danceterias,
indústrias,
e etc....
indústrias,fábricas
etc.
Por isso é importante estar preparado
para agir em um sinistro.
O objetivo desta cartilha é informar para
servidores, discentes, prestadores de
serviço e visitantes, procedimentos
básicos, mas muito importante em uma
situação de emergência e/ou evacuação
do edifício.

Orientações de segurança e
de evacuação
 Conheça o ambiente em que você trabalha/
estuda;
 Mantenha equipamentos de combate a
incêndio e as rotas de fuga desobstruídas;
 Em caso de incêndio siga as placas de rota
de fuga;
 A edificação pode lhe dar várias opções de
salvamento. Conheça-as previamente.
 Ajude as pessoas que precisam de apoio
para sair da edificação (crianças, idosos,
pessoas com deficiência);
 Use as escadas como meio de escape,
nunca o elevador. Um incêndio razoável
pode determinar o corte de energia dos
elevadores;

 Todos os ocupantes (alunos, docentes,

técnico-administrativos em educação,
terceiros e visitantes) devem se deslocar em
fila, passos rápidos, sem correr, sem gritar,
procurando manter a calma, sem empurrar ou
puxar outras pessoas, seguindo as orientações
da brigada para chegar ao ponto de encontro.
 Deslocando-se, sempre que possível pelo lado

direito das escadas, pois existe a possiblidade
de subida de bombeiros com equipamentos, e
eles o fazem sempre pelo lado esquerdo de
quem está descendo.
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PLANO BASE DE EMERGÊNCIA

 Feche todas as portas que ficarem atrás de
você, assim retardará a propagação do fogo;
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 Estando em local com bastante fumaça
procurar sair arrastando-se para evitar ficar
asfixiado;

 Obs: Se houver obstrução das saídas
principais pela presença de fogo ou
acumulação de fumaça, deverá sair pelas
saídas secundárias, e caso esteja nos
pavimentos superiores sem condições da
realização pela saída vertical, dirigir-se para o
local mais afastado do foco do incêndio,
sendo possível deverá fazer notar a sua
presença para receber o resgate.

