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Informativo de Segurança do Trabalho - 06/2021
Segurança com instalações e equipamentos elétricos.
A eletricidade é essencial para vida e temos um grande contato no dia a dia, devido ao uso de
eletrodoméstico, eletrônicos entre outros, seja no ambiente de trabalho, no lazer, no lar e
agora também no trabalho remoto.
Mas em qualquer que seja a situação a prática de baixo padrão poderá resultar em acidente,
inclusive com possibilidade de danos humanos e materiais!
Uma casa pegou fogo na tarde de terça-feira (2), em Guarapuava, na
região central do Paraná. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a provável
causa do incêndio foi um superaquecimento de um carregador de celular
(Fonte: G1, 2021)
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(Fonte: G1 - foto Corpo de Bombeiros, 2021)

Orientações de Segurança
Evite o uso de eletrodomésticos
durante tempestades. Deixe
ligados apenas os aparelhos
necessários.
Não jogue água nem passe pano
molhado em tomadas e
interruptores.
Antes de mexer na rede elétrica
de sua casa, é preciso consultar
um eletricista.
Desligue os aparelhos da tomada
quando faltar energia elétrica.
Isso diminui o risco de danos
quando a energia voltar

Não utilize eletrodomésticos com as
mãos molhadas. Você pode acabar
levando um choque.

Nunca improvise extensões nem
emendas dos fios de ferramentas
elétricas. Siga sempre as instruções
do fabricante do equipamento.

Nunca deixe fios desencapados. Isso
coloca em risco a vida de sua
família e dos seus animais de
estimação. .

(Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica, 2013)
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