Orientações de abandono ao público
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Em caso de incêndio, os bombeiros e os brigadistas são as
maiores autoridades, e todos devem obedecer as orientações,
independente do cargo que ocupam.
Ao sair do prédio, vá direto para o ponto de encontro.
NUNCA RETORNE ao prédio antes da liberação dos
bombeiros.
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Ministério Público de Sergipe

Evacuação da sede MP
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A evacuação de um prédio em caso de incêndio
deve ser feito pelas escadas, com calma, sem
correr e sem gritos, para não causar pânico nas
pessoas. Seguir as determinações dos
bombeiros e brigadistas é fundamental.
Nunca use o elevador para
sair de um prédio onde há
um incêndio.

Oque deve ser feito:
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Ao ouvir o som da sirene de alarme de incêndio,
saia imediatamente da sua sala ou do local onde
você estiver e procure a saída de emergência
mais
próxima,
preste
atenção
nas
recomendações da Brigada de Incêncio. Muitas
pessoas morrem por não acreditarem que um
incêndio pode ser real. E que pode se propagar
com rapidez.

A agilidade na ação de evacuação de prédio lhe
porporcionará mais chance de sobreviver em uma
situção extrema. Se não sair a tempo, molhe um
Lorem ipsum
lenço e utilize-o como máscara improvisada.
Procure
rastejar para a saída, porque a fumaça é mais leve
que o ar e concentra-se na parte superior do
ambiente deixando assim a proximidade com o solo
mais respirável.

PROCEDIMENTOS
Durante o Abandono
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Use as escadas de emergências - nunca o
elevador. Em um incêndio a primeira coisa a ser
feita para o combate ao fogo é cortar a energia
isso faz com que pare os elevadores. Feche todas
as portas que ficarem atrás de você, assim
retardará a propagação do incêndio.
Ao perceber que o fogo alcançou sua sala, não tente
passar pelas chamas, pois essa tentativa pode ser fatal.
Procure outra saída, pode ser uma outra porta lateral ou
uma janela, acene para que os bombeiros do lado de fora
de prédio possa te ver e faça o resgate pela janela
utilizando a escada magirus ou uma plataforma. Nunca
pule do prédio.
Procure conhecer seu local de trabalho
como se fosse sua própria casa, porque em
caso de uma emergência fora do seu andar
de trabalho você precisa saber o que fazer,
saia do prédio e sobre hipótese nehuma
retorne.
O edifício sede do MPSE oferece varias opções de
segurança para o caso de incêndio. Dentre elas:
escada de incêndio enclausurada, saídas de
emergência, extintores, hidrantes, brigadistas e
bombeiros militares, lembrando que as catracas
desarmam-se automaticamente.

