RISCOS À SAÚDE DAS POPULAÇÕES
ATINGIDAS PELA ENCHENTE

QUANDO A ÁGUA COMEÇAR A BAIXAR

Mantenha o domicílio sempre limpo
principalmente a cozinha;

Sua residência deverá ser bem limpa antes de seu
retorno. No processo de limpeza você deve usar
calça comprida, usar botas e luvas. Se não tiver
luvas e botas, improvise colocando sacos
plásticos amarrados nas mãos e pés, para evitar
contato da pele com a água contaminada.

Mantenha sempre os alimentos bem guardados e
embalados. Não deixe restos de alimentos
expostos;

Toda a lama deverá ser retirada e sua casa deve
ser desinfetada. Lave o piso, as paredes e o teto
com água sanitária.

Não permita o acúmulo de lixo em quintais e nos
cômodos do domicílio. Armazene o lixo em local
adequado até que ocorra a coleta pública.

Atenção! Muito Cuidado com Cobras,
Aranhas e Escorpião

LEPTOSPIROSE: pode ser transmitida pela urina
do rato.

Hepatite A, Diarréia e Cólera: são transmitidas
por água e alimentos contaminados.
Obedeça as orientações de tratamento da água
para consumo humano.
TÉTANO ACIDENTAL
O tétano acidental é uma doença infecciosa não
contagiosa. É causada por uma bactéria presente
no solo em objetos de metal, enferrujados ou não,
madeira, vidro, etc.
Durante o período de enchente e após a enchente,
é importante estar atento para ambientes que
representem esse risco, evitando acidentes com
objetos e solo contaminados.

A enchente não traz risco somente com água
contaminada. Nessa situação os animais
peçonhentos podem procurar abrigo dentro das
residências, tornando-se uma ameaça. Portanto
você deve estar bem atento para a presença
desses animais e se prevenir contra sua picada.
Se sua residência está próxima de áreas verdes ou
de terrenos baldios com mato e entulhos, fique
bem alerta porque o risco de acidentes com esses
animais é bem maior.
Entre com cuidado em casa e limpe os colchões,
roupas, sapatos, toalhas, lençóis, etc., não
coloque as mãos em buracos ou frestas.
Se encontrar um animal peçonhento entre
imediatamente em contato com o Corpo de
Bombeiros ou Centro de Controle de Zoonoses.

COMO SE PREVENIR E PROTEGER
Ligue: 193 ou 3625-2655
Em caso de acidentes procurar a Unidade de
Saúde mais próxima e receber a vacina contra o
tétano.

ORIENTAÇÕES PARA
PREVENÇÃO DE DOENÇAS
E ACIDENTES EM
SITUAÇÃO DE ENCHENTE

ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
Procure sempre uma fonte segura de abastecimento de água. Nossa cidade conta com serviço
de tratamento de água, portanto procure sempre
consumir água da rede pública de abastecimento,
é mais seguro.
Para o consumo de água de poço sempre deve-se
filtrar, ferver e clorar a água seja poço individual
ou de uso coletivo.
• Em situação de risco sempre filtre ou ferva a
água antes de beber. Isso lhe dará segurança para
o consumo;
• Adicione 2 gotas de hipoclorito de sódio a 2,5%
em cada litro de água. As bactérias, vírus ou
parasitas serão eliminados.

PASSO A PASSO PARA LIMPEZA DA CAIXA
D’ÁGUA
1. Feche o registro da água e esvazie a caixa d’água
abrindo as torneiras e dando descarga;
Não desperdice água, programe a limpeza da
caixa quando estiver com volume suficiente
somente para a limpeza.
2. Quando a caixa estiver quase vazia, feche o
registro de saída para que a sujeira não desça pelo
cano e torneiras. Utilize a água que restou para a
limpeza da caixa;
CUIDADOS COM OS ALIMENTOS
3. Adicione água sanitária que contenha somente
cloro. Os tubos e torneiras poderão ser desinfetados com esta mesma água, basta abrir as torneiras e chuveiros por um minuto e fechar em seguida.
4. Aguarde de uma a duas horas para uma perfeita
desinfecção;
5. Limpe a caixa com auxílio de um pano limpo
destinado somente para esta finalidade;

Todo alimento deve ser devidamente protegido
para não entrar em contato com a água da
enchente.
Não consuma alimentos que estejam com as
embalagens violadas, data de validade vencida ou
que tiveram contato com a água contaminada.
Os alimentos embalados em vidros, latas, caixas, a
vácuo, que se encontram fechados e próprios para
consumo devem ter suas embalagens
devidamente higienizadas com solução de
hipoclorito de sódio a 2,5%.

Nunca utilize sabão, detergente, produto abrasivo
e perfumados.

Lembre-se de manter todo recipiente para guardar água, sempre limpos e bem tampados assim
não teremos problemas com o mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika.
NUNCA reutilize embalagens de produto químico e
similares para armazenar água.
IMPORTANTE: Evite tubulações de água próximas
das tubulações de esgoto.

6. Após a limpeza retirar toda água com auxílio de
um balde e um pano limpo. Acionar as torneiras,
chuveiros e descarga para vazão da água utilizada
na limpeza dos tubos
LEMBRE-SE: A caixa d’água deve ser limpa a cada
seis meses, deve permanecer tampada e bem
protegida.
LIGUE
Vigilância da Água
3216-7731 ou 0800 092 0123

Não armazene grande quantidade de alimentos,
adquira o suficiente para consumo imediato.

