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Segue a
Lista de
para
Proteção
da Casa
contra
Incêndio para as
Crianças e
toda a
Família (BFFSC). Esta lista
consiste de muitas perguntas e vai
ensinar o que você e sua família
devem ou não fazer. O bombeiro
Tommy pede que você, seus pais,
irmãos e irmãs se reúnam para ler e
responder a cada pergunta. Você e
seus pais vão verificar se vocês
respondem NÃO a alguma das
perguntas. Se você responder
NÃO a alguma pergunta, converse
com seus pais e veja o que pode ser
feito para resolver o problema para
que a resposta seja sim.
Trabalhando junto com seus pais,
irmãos e irmãs, sua casa estará livre
de incêndios.

Lista de Perguntas para
Proteção da Casa contra
Incêndios - para as
Crianças e toda a
Família
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Lista da BSTTW para Proteção
da Casa contra Incêndios
1. Sua casa possui alarme de fumaça e
fogo em todos os andares?
2. Em sua casa há pelo menos 1
extintor de incêndio em cada andar?
3. Se houver garagem, há um extintor
de incêndio lá?
4. No andar mais alto de sua casa há
um alarme de monóxido de
carbono?
5. Seus pais verificam uma vez por
mês as pilhas dos alarmes de fumaça
e fogo?
6. Cada uma das tomadas elétricas de
sua casa tem no máximo dois itens
ligados?
---Olhe todas as
tomadas elétricas antes de responder
a esta pergunta.
7. A lareira tem uma tela de proteção e
as velas estão em castiçais?
8. Há algum fio elétrico coberto por
tapetes ou pregado no chão ou nas
paredes?
--- Isto pode danificar os fios
elétricos.
9. O fio de algum eletrodoméstico
apresenta sinal de desgaste?
--- Isto é muito importante
porque fios gastos podem causar
incêndios.
10. Vocês têm lareira em casa?

11. Se a resposta à pergunta #10 for
sim, a lareira tem uma tela de
proteção?
12. Fósforos e isqueiros são mantidos
fora do alcance de crianças
pequenas?

23. Se alguém da família fuma, ele/ ela
usa o cinzeiro?
24. Se alguém da família fuma, ele/ ela
não fuma na cama, certo?

14. Os recipientes de gasolina são
guardados fora da casa?

25. Se há fumantes em sua casa, eles
sempre apagam os cigarros, charutos
e cachimbos?
--Pode-se iniciar um incêndio se os
cigarros, charutos ou cachimbos não
forem apagados corretamente. O
modo mais seguro é sempre usar
um cinzeiro.

15. Jornais e panos sujos de óleo são
jogados fora corretamente?

26. Você sabe e treina o Pare, Deite e
Role?

16. Na cozinha, os pegadores de panela,
toalhas e outros itens inflamáveis
ficam longe do fogão?

27. Sua família tem um Plano de Fuga
para sair da casa se ocorrer um
incêndio?

17. Seus pais permanecem na cozinha
enquanto fazem a comida?

28. Você e sua família treinam o Plano
de Fuga pelo menos uma vez por
mês?

13. Todos os líquidos inflamáveis da
casa são guardados em recipientes
bem fechados?

18. Vocês têm um extintor de incêndio
na cozinha?
19. Seus pais impedem que você
brinque na cozinha quando a
comida está sendo cozida?
20. Vocês têm um detector de fumaça
fora da área dos dormitórios?
21. A área em volta do aquecedor de
água é bem organizada e limpa?
22. O porão, a garagem e o sótão são
bem organizados e limpos com
freqüência?

29. Vocês têm uma etiqueta colada no
aparelho telefônico com os números
de telefone de emergência?

