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Lanterna
Rádio
Pilhas

üPermaneça em casa, sempre
que as condições sejam seguras.
Caso necessite abandonar sua
residência, siga as instruções dos
Agentes de Defesa Civil. A
evacuação é mais fácil e segura
quando feita antes da enchente.
üMantenha-se informado:
acompanhe o noticiário por um
rádio portátil.
üNão deixe crianças trancadas
sozinhas em casa.
Mantenha produtos de limpeza,
alimentos e objetos de valor em
locais altos em sua casa, longe do
alcance das águas. Esvazie a
geladeira e deixe a porta aberta
para que ela não flutue.
üNão deixe animais presos, pois
pelo instinto, se solto, ele tem
mais chance de se salvar.

ü Utilize as rotas de fuga determinadas pela Defesa Civil.

üVá para os pontos altos e seguros ou pontos de apoio de sua
cidade.
üMantenha-se aquecido: utilize calçados, calça comprida e camisa
para proteção do corpo.
üNão fique na beira de córregos e rios vendo a água subir.
üNão caminhe pelas águas da enchente, você pode ser apanhado
pela correnteze, se ferir com galhos e escombros, ser picado por
animais peçonhentos e/ou contrair doenças.
üCaso seja necessário transitar em ruas alagadas, utilize muros e
paredes como apoio.
üFique atento! Áreas alagadas encobrem buracos e bueiros sem
tampa.
üNão permita que as crianças brinquem nas áreas alagadas.

autorizem e orientem.

üO risco de surgimento
de casos de Dengue,
Zika e Chikungunya
aumentam com o baixar
das águas. Por isso
elimine os possíveis
locais que possam
ser criadouros
das larvas do
mosquito.

