Plano Emergência - FAQ

Actualizado em Quinta, 26 Janeiro 2012 20:00

Tópicos:
Evacuação
Sinais de Aviso / Alerta / Toques de Campaínha
Evacuação

Pergunta: Sei que há situações em que a evacuação deve ser imediata e outras em que NÃO dev
-

Em situações de
Em situações de

INCÊNDIO
SISMO

a evacuação deve ser IMEDIATA
e
a evacuação
NÃO DEVE SER imediata
,e

Pergunta: Como posso saber quais sãos os locais onde a evacuação deve ser IMEDIATA em cas
-

Para além dos especificado
PROCEDIMENTOS
nos
GERAIS , Pode conhecer os locais específicos consu

-

Tabela de Evacuação do Bloco A (edifício 2A - antiga Escola Secundária);
Tabela de Evacuação do Bloco B (edifício 2B - antiga Escola Secundária).

Pergunta: Posso transportar objectos pessoais comigo durante a evacuação?
-

Mais importante que salvar os seus bens é salvar a sua integridade física e a dos outros. Ao recolh
Enquando recolhe os seus bens pessoais estará a perder tempo que pode por a sua integridade fí
Ao transportar os seus bens pessoais (malas, mochilas e outros objectos volumosos) poderá cong

Pergunta: Se o mais importante é evacuar o edifício o mais rápidamente possível, porque tenho q
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-

NUNCA se deve correr quando se procede à evacuação! Ao correr poderá tropeçar, cair e obstruir

Pergunta: Em situação de sismo, caso o edifício esteja já a ser evacuado e se sentirem novos ab

-

Se estiver a menos de 3 metros da saída, saia imediatamente do edifício e afaste-se o mais rápido
Se estiver a mais de 3 metros da saída, encoste-se a uma parede, coloque-se no vão de uma port

Pergunta: Se o caminho mais direto para o local de reunião for junto ao edifício, porque tenho qu

-

Seja em situação de INCÊNDIO ou de SISMO, passar junto ao edifício quando se procede à evac
Havendo INCÊNDIO poderá ocorrer uma explosão e as chamas ou estilhaços atingirem quem esti
Havendo um SISMO ou réplicas do sismo, poderão cair bocados do edifício (pedaços de betão, ca

Pergunta: Sendo perigoso permanecer ou passar junto do edifício durante a evacuação, como é

-

A distância considerada minimamente segura (pelo menos em caso de derrocada parcial ou total d
Os Blocos 2A e 2B (blocos de aulas da antiga Escola Secundária da Batalha) têm uma altura de c
Os Blocos 1A e 1B (blocos A e B da antiga Escola Básica Mouzinho de Albuquerque) têm uma alt

Se estiver noutro local, fora da Escola o princípio é o mesmo. Considere que em média um edifício tem
Sinais de Aviso / Alerta / Toques de Campaínha

Pergunta: Quais são os sinais de alerta, tanto em situação de emergência como em situação de s
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-

DOIS TOQUES significam INCÊNDIO ou SIMULAÇÃO DE INCÊNDIO - quando ouvir dois toques
TRÊS TOQUES significam SISMO ou SIMULAÇÃO DE SISMO - quando ouvir três toques deve:
contar pausadamente até 50 e em seguida dirigir-se para os pontos de reunião definidos, ou
caso antes de terminar a contagem acima referida ouça QUATRO TOQUES RÁPIDOS CONSECU

-

QUATRO TOQUES, em situação de SISMO ou de SIMULAÇÃO DE SISMO, assinalam o moment

Quer uma sugestão para fixar o significado dos toques? Dois toques demoram MENOS TEMPO; três to

Pergunta: Em situação de incêndio ou simulação de incêndio poderá ser dado o sinal dos QUAT
-

NÃO. os QUATRO TOQUES são sempre utilizados em situação de SISMO ou SIMULAÇÃO DE S

Pergunta: O que devo fazer se sentir um tremor de terra e mesmo assim o sistema de alerta não
-

O sistema de alerta e aviso (neste caso o sistema de campaínhas) pode ficar sem poder funcionar

Se tiver dúvidas ou questões relacionados com os procedimentos de evacução poderá solicitar e

ramiro.rosa@aebatalha.ccems.pt
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