
DICAS DE 
SEGURANÇA



DICAS DE SEGURANÇA PARA EMPRESAS EM QUARENTENA 

Seguindo as determinações dos Governos Estaduais e dos Órgãos da Saúde, diante do 
novo tipo de “coronavírus”, muitas empresas estão com as operações reduzidas e até 
mesmo paradas. Como consequência, os colaboradores são orientados a fi car em suas 
residências, para evitar o aumento da transmissão do vírus, conhecido como COVID-19. 

Neste cenário, os riscos são maiores, uma vez que a situação proporciona o aumento 
na criminalidade, que incide no roubo de bens. As vistorias e vigilâncias fi cam escassas, 
uma preocupação devido a ocorrência de incêndios, que normalmente já tem uma alta 
porcentagem na origem dos sinistros de pequenas e médias empresas. 

Contar somente com segurança patrimonial pode ser arriscado, assim sendo, seguem 
medidas que contribuem na preservação de bens e pessoas no período de pandemia. 
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• Continue realizando a ronda periódica para verifi car eventual esquecimento de 
desligamento de aparelhos e equipamentos elétricos e gases (aquecedores, ventiladores, 
exaustores, aspiradores, fornos, fogões, etc.).

• Continue realizando a ronda periódica dos equipamentos de combate e alarme de 
incêndio (bombas de incêndio, quadros sinópticos, extintores, etc.). A vistoria deve 
inspecionar o estado geral e as condições de funcionamento e realizar testes com 
todos os itens.
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• Mantenha a brigada de incêndio em quantidade mínima, de acordo com a atividade, 
em estado de alerta.

PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
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• Mantenha o reservatório de água de incêndio (hidrantes e sprinklers) sempre cheio.

• Mantenha o tanque de combustível da bomba de incêndio (hidrantes e sprinklers) 
e dos geradores de emergência sempre cheio.

• Mantenha as válvulas principais de gases (GLP/Gás Natural) e líquidos infl amáveis
(gasolina, diesel, solventes, entre outros) e feche as que não estão operando.
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• Proíba a realização de trabalho a quente com uso de soldas, cortes e esmeril ou que 
produzam faíscas ou calor, sem o acompanhamento de brigadistas durante e depois do
término dos trabalhos, vigiando o local no mínimo por uma hora. 

• Mantenha desligada a chave geral, contato que não essencial a operação. Sistemas de 
combate a incêndio, vigilância, iluminação de emergências, CFTV, entre outros, deverão 
permanecer ligados.
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• Instrua os seguranças patrimoniais e providencie listas com nomes e telefones de 
contato das pessoas responsáveis pela empresa em caso de emergência. Verifi que a 
possibilidade dos seguranças acionarem diretamente o Corpo de Bombeiros (telefone 
193) em caso de incêndio.

• Mantenha portões de acesso e portas devidamente fechados e trancados.

• Atenda visitantes somente através de interfone; evite a exposição com contato direto.

• Fortaleça o sistema de ronda, mantendo o alerta máximo.

• Implemente reforço do sistema de segurança, aumentando o efetivo de seguranças.

• Providencie tapumes em portas de vidros, vitrines e em pontos vulneráveis que 
possam eventualmente permitir uma intrusão.

• Realize teste periódico do botão de pânico, verifi cando o efetivo funcionamento e do
tempo de resposta.

• Instrua os seguranças patrimoniais e providencie listas com nomes e telefones de 
contato das pessoas responsáveis pela empresa em caso de emergência. Verifi que a 
possibilidade dos seguranças acionarem diretamente a Polícia Militar (telefone 190) em 
caso de roubo / assalto.

PREVENÇÃO DE ROUBO
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Acidentes domésticos são mais comuns do que se imagina, mas a grande maioria dos 
casos, pode ser evitado com medidas simples.

QUEIMADURAS

Uma das principais recomendações contra o Covid-19 é a utilização do álcool, seja líquido 
ou em gel, porém este produto é altamente infl amável e tem causado muitos danos.

É preciso atenção tanto no armazenamento, deve ser guardado fora do alcance de 
crianças, quanto no manejo, que deve acontecer longe de fontes de calor, como fogão, 
torradeiras elétricas e fornos.

Ainda neste tópico entram:

• Panelas: os cabos devem fi car voltados para dentro do fogão para evitar que crianças
alcancem ou alguém derrube.

• Ferros de passar roupa: devem ser deligados quando fora de uso e é preciso atenção
no manuseio para evitar que crianças alcancem ou alguém derrube.

• Churrasqueiras: para acender a brasa utilize acendedor elétrico ou produtos
específi cos.
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INALAÇÃO DE GÁS

Mantenha o registro do gás fechado sempre que não estiver em uso. Se o gás não for 
encanado, o botijão deve ser instalado em uma área externa com bastante ventilação.

INTOXICAÇÃO COM PRODUTOS DE LIMPEZA

Sempre armazene produtos de limpeza em lugares altos, aos quais crianças e animais 
domésticos não tenham acesso. Caso não seja possível, coloque trincos ou cadeados 
nas portas dos armários.

QUEDAS

Muito comuns em qualquer fase da vida, uma simples queda no caso dos idosos, pode 
se tornar um grande problema devido à fragilidade dos ossos. Especial cuidado deve ser 
tomado ao subir, por exemplo, para consertar o telhado. 

COVID-19

É sempre importante lembrar dos cuidados básicos para prevenção do COVID-19:

• Lave e higienize as mãos, diversas vezes ao dia e sempre antes de se alimentar, ao 
sair ou chegar em casa, ao dividir algum equipamento e após tossir ou espirrar.
• Utilize lenço descartável para tossir ou espirrar. Caso não tenha no momento, cubra 
nariz e boca com o braço, na altura do cotovelo.
• Evite tocar nas mucosas dos olhos, do nariz e da boca.
• Evite contatos próximos, como beijos, abraços e apertos de mão.
• Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos e garrafas.
• Mantenha os ambientes bem ventilados.
• Sempre que possível use álcool em gel a 70% para higienizar as mãos e aparelhos 
celular.

E mais o mais importante, #fi queemcasa.




