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Governo do Estado do Paraná
Casa Militar

Prevenção Enchentes
PREVENÇÃO - ENCHENTES
Antes:
Informe-se sobre abrigo em locais altos e secos, para você e sua família;
Coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos bem fechados e em local protegido;
Coloque em lugares altos seus móveis e utensílios (bem protegidos);
Retire os animais de estimação da casa;
Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia e feche o registro de entrada d'água;
Retire todo o lixo e leve para áreas não sujeitas a enchentes;
Feche bem as portas e janelas.

Durante:
Antes de tudo, salve e proteja sua vida, a de seus familiares e amigos. Se precisar retirar algo de sua casa, peça ajuda
a DEFESA CIVIL (telefone 199) e ao CORPO DE BOMBEIROS (telefone 190). Em caso real de emergência, DISQUE
100 que a telefonista o ajudará;
Não volte para casa até as águas baixarem e o caminho estar seguro. Evite contato com as águas da enchente: elas
estão contaminadas e podem provocar doenças e acidentes. Só entre na água se for absolutamente necessário.
Proteja-se com calçados e botas. Evite acidentes;
Não coma alimentos que tivera contato com as águas da enchente. Não beba água da enchente, em hipótese alguma.

Depois:
Tenha cuidado: veja se sua casa não corre o risco de desabar;
Raspe toda a lama e o lixo do chão, das paredes, dos móveis e utensílios;
Lave e desinfete os objetos que tiveram contato com as águas da enchente;
Cuidado com aranhas, cobras e ratos, ao movimentar objetos, móveis e utensílios;
Retire todo o lixo da casa e do quintal e coloque para a limpeza pública;
Não use água de fontes naturais e poços depois da enchente, pois estão contaminadas. Informe-se na Unidade de
Saúde mais próxima.

Água boa para beber ou cozinhar
Para cada litro de água, em uma vasilha plástica, coloque 2 gotas de água sanitária ou hipoclorito de sódio (2,5%). Deixe a
mistura descansar por meia hora, na vasilha tampada (se não tiver tampa, pode usar um pano limpo). Depois disso, está pronta
para usar.
Água boa para limpar e desinfetar
Siga esta tabela conforme as quantidades:
Água Sanitária ou Hipoclorito de sódio (2,5%)

Água

1 colher de sopa

1 litro

5 colheres de sopa

5 litro

1 copo

25 litro

2 copos

50 litro

© Defesa Civil do Paraná
Palácio das Araucárias - Rua Jacy Loureiro de Campo, s/n° - 80530-140 - Curitiba - PR
41 3210-2607 - Fax: 41 3210-7744 - Localização

3/20/2012 8:01 PM

