
▲ Tanques de água e piscinas
A água do seu tanque aquecedor de água pode vir a
se tornar uma fonte de água potável essencial. Para
isolar o tanque de água quente de outros recursos
de água:

(1) Desligue o registro de água da casa.
(2) Abra a torneira de água quente ou fria mais alta

da casa.
(3) Desligue o gás ou a eletricidade do tanque antes

de drenar a água para uso em emergência.

A água da piscina pode ser usada para o banho, para
dar descarga, etc., mas não para beber ou cozinhar
(somente em última instância), devido aos produtos
químicos usados no tratamento da piscina.

▲ Se a sua água for de poço -
Economize o máximo possível de água pois o poço
não funcionará sem eletricidade. Encha a banheira
com água a ser usada para dar descarga se não
houver eletricidade. Se o poço estiver alagado ou
danificado pelo furacão, presuma que esteja
contaminado e não o use até ser lavado, desinfetado
e testado quanto à presença de bactérias.

Para obter informações sobre como desinfetar poços
particulares, visite www.ct.gov/dph/privatewells.

▲ Cuidado com a água
Após uma tempestade ou outro desastre natural, a água
da rede pública de abastecimento e de muitos poços
particulares pode não ser segura para beber.
Se o abastecimento de água da sua casa for feito pelo
sistema público, descubra quem é a companhia
responsável pelo serviço. Procure saber sobre a
segurança do abastecimento de água junto à companhia
responsável ou autoridades estaduais.

Água de cor escura, com cheiro ou com fragmentos
boiando NÃO deve ser usada. Pode-se beber a água
existente nos canos de água, tanques de água quente e
no tanque da descarga (mas não a água que está no
vaso sanitário) DESDE QUE o registro geral da água
tenha sido fechado antes da tempestade.

Para desinfetar a água, use UM destes métodos:

• Ferver rapidamente durante um minuto.Antes de
ferver, é preciso ter certeza de que não haja
fragmentos boiando na água; OU

• Adicionar oito gotas de água sanitária por galão de
água límpida ou 16 gotas de água por galão de água
turva. NÃO usar água sanitária que contenha
perfume ou outros ingredientes além de hipoclorito
de sódio, pois pode ser tóxica; OU

• Adicionar comprimidos de purificação de água de acordo
com as instruções da embalagem.

Misturar completamente e deixar a água em repouso
por 30 min antes de usar.

Você está pronto?

Departamento de Saúde Pública de Connecticut

Departamento de Gestão de Emergências e
Segurança Nacional de Connecticut

Para obter mais informações,
visite www.ct.gov/hurricane ou disque 2-1-1.

O que fazer para passar com 
segurança Furacões e outros

desastres naturais
Conscientize-se. Prepare-se.

Para obter mais informações,
visite www.ct.gov/hurricane ou disque 2-1-1.
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▲ Furacões podem ser perigosos
Um furacão é um ciclone tropical em que os
ventos se movimentam no sentido anti-horário.
Durante um furacão, também podem ocorrer
tufões (tornados).A estação de furacões do
Atlântico vai de junho a novembro, com o ápice 
de meados de agosto a final de outubro.

Os furacões são classificados de acordo com a
velocidade dos ventos. Quanto mais alta a
classificação, maiores os danos produzidos pelo
vento.Além dos danos causados pelo vento, áreas
costeiras e rios podem inundar devido às ondas
criadas pela tempestade e chuvas pesadas.

Os furacões podem destruir propriedades,
desbaratar a vida das pessoas e até mesmo causar
perda de vida, portanto prepare-se. Como fazer isso:

▲ Planejar e preparar
• Tenha um plano que cubra o que todos têm que

fazer e para onde ir em caso de emergência.
• Saiba quem é responsável por crianças pequenas e

entes queridos,vizinhos que sejam idosos ou portadores
de necessidades especiais,e animais de estimação.

• Conheça as rotas de evacuação e os abrigos públicos da
sua região se tiver que evacuar a área.

• Mantenha um kit de viagem de emergência que inclua
alimentos,água,rádio de pilhas, lanterna e materiais de
primeiros socorros.

• Tenha um rádio de pilhas com pilhas extras à mão para
que possa se manter informado.

• Mantenha um kit de viagem de emergência que inclua
alimentos,água,rádio de pilhas, lanterna e materiais de
primeiros socorros.

• Pense em fazer seguro contra enchentes por meio do
Programa Nacional de Seguro contra Enchentes e
fotografe os seus pertences antes da ocorrência de 
um desastre.

▲ No caso de ameaça de furacão -
• Proteja sua casa com venezianas externas contra tempestades

ou com chapas de madeira e guarde objetos de quintal 
e jardim.

• Se tiver um barco,proteja-o.
• Apare as árvores e arbustos ao redor de sua casa e limpe

calhas entupidas e condutores de águas de chuva.
• Encha a banheira com água e mantenha a geladeira fechada.
• Mantenha os telefones celulares carregados e evite usá-los fora

de situações de emergência.
• Encha o tanque de gasolina do carro e deixe o seu kit de

emergência pronto..
• Ouça o rádio ou veja a televisão para receber informações.

▲ Evacue a área se -
• As autoridades determinarem que o faça.
• Você mora em um trailer ou estrutura temporária.
• Você mora num edifício alto.Os ventos dos furacões são

mais fortes em locais altos.
• Você vive na costa ou próximo a um rio.

▲ Se não puder evacuar a área -
• Permaneça em um ambiente interno durante o furacão e

afastado de janelas e portas de vidro.
• Feche todas as portas internas e reforce as 

portas externas.
• Mantenha as cortinas e persianas fechadas.
• Não saia se a tempestade se acalmar; isso poderia ser o

centro da tempestade e os ventos voltarão a 
ganhar força.

• Procure abrigo em um quarto interior pequeno,armário
ou corredor no andar mais baixo.


