MANTENHA-SE AQUECIDO - PRESERVE A SEGURANÇA
INVERNO 2008-2009

Ao aquecer o seu lar neste inverno, pense em segurança, antes de tudo!
O aquecimento é a 2a. maior causa de incêndios domésticos em Massachusetts, tendo sido
responsável por mais de 14.000 incêndios nos últimos cinco anos. Utilize o seu sistema de
aquecimento residencial e outros aparelhos de aquecimento com sabedoria e responsabilidade. Esta
á a maneira de Se Manter Aquecido e Preservar a Segurança.

Verifique o ABC da Proteção Contra Incêndio
 Certifique-se de que haja detectores de fumaça em boas condições de funcionamento em todos os

níveis, inclusive fora dos quartos.
 Teste os alarmes de fumaça e monóxido de carbono mensalmente e troque as baterias duas vezes
por ano, quando acertar os relógios.
 Faça exercícios de como agir em caso de incêndio doméstico para colocar em prática o plano de
fuga da residência.
 Pratique a segurança contra incêndios domésticos e dê bons exemplos para as crianças.

Tenha Cuidado Ao Usar Lareiras e Fogões de Combustível Sólido
Se você aquece o seu lar por meio da queima de combustíveis sólidos (carvão, lenha, pelotas)
tome cuidado antes, durante e após a utilização desses tipos de combustível.
 Mande limpar a chaminé uma vez por ano. Este serviço deverá ser executado por um





profissional.
Certifique-se de que o fogão seja aprovado por uma organização que realize testes em âmbito
nacional, como o Underwriter’s Laboratory (UL).
Antes de instalar um fogão, obtenha uma licença de construção.
Mantenha qualquer objeto combustível a pelo menos 3 pés de distância.
Faça o descarte das cinzas em um recipiente metálico, com tampa, longe da casa, garagem e
varanda.

Os Aquecedores de Espaço Precisam de Espaço
Os incêndios causados por aquecedores de espaço são raros, mas freqüentemente são fatais. Se
for necessário usar um aquecedor de espaço, faça-o com segurança.






Não use aquecedores de espaço como sua fonte No. 1 de aquecimento.
Qualquer material combustível deve ser mantido a 3 pés de distância.
Só use extensões de serviço pesado.
Sempre desligue o equipamento antes de dormir ou antes de sair de casa.
Os aquecedores portáteis a querosene são ilegais em MA para uso doméstico.
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MANTENHA Equipamentos a Gás NATURAL
O gás natural é uma maneira segura e eficiente de cozinhar, aquecer nossos lares e aquecer
água.
 Sua caldeira e seu aquecedor de água devem ser inspecionados por um profissional da área uma

vez por ano.
 Não utilize nem armazene gasolina ou material de pintura em recinto fechado onde esses
materiais possam ser incendiados pela luz-piloto.
Os vazamentos de gás podem ser perigosos – se você estiver sentindo um cheiro parecido com o
cheiro de ovo podre ou se você achar que pode estar ocorrendo um vazamento:
 Saia da casa.
 Não fume nem ligue ou desligue interruptores elétricos – as fagulhas podem causar uma

explosão.
 Ligue para o 911 imediatamente.

MANTENHA o Equipamento de AQUECIMENTO DE AQUECIMENTO A Óleo
O aquecimento doméstico com óleo combustível também é seguro e eficiente.
 A caldeira deve ser limpa e verificada por um profissional uma vez por ano.
 Não deixe o nível do tanque ficar abaixo de um quarto.
 Solicite a visita de um técnico se o queimador de óleo liberar fumaça ou fuligem no interior da

residência.

Monóxido de Carbono: O Assassino Silencioso
O equipamento de aquecimento é a principal fonte de monóxido de carbono (CO) no interior
da residência.
 Instale alarmes de monóxido de carbono em todos os níveis da sua residência.
 Não use o fogão ou o forno a gás para aquecimento.
 Providencie para que as caldeiras e chaminés sejam inspecionadas anualmente por um

profissional.
 Os suspiros e canos de escapamentos dos equipamentos devem ficar fora do alcance da neve que

se movimenta com o vento e longe da vegetação rasteira.

Assistência relacionada com o Combustível
Para maiores informações sobre ajuda com problemas de combustível, favor ligar para a
HEATLINE no seguinte número: 1-800-632-8175 (ou somente em Boston, ligue para o
número: 617-357-6012) ou entre em contato conosco on-line no seguinte endereço:
www.mass.gov/dhcd
Para maiores informações visite:
www.mass.gov/keep armkeepsafe
w

MANTENHA-SE AQUECIDO – PRESERVE A SEGURANÇA

