
A administração dos abrigos de 
emergência é feita por todos
A administração dos abrigos de emergência é realizada pelas próprias pessoas que aí se abrigam e organizados 
pelo Comitê Administração de Abrigos de Emergência. Respeite as normas estabelecidas e as regras de boas 
maneiras para que todos possam ter um pouco de comodidade e possam superar a crise juntos.
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Vida coletiva

●Estabeleça líderes 

principais e 

secundários, determine 

as normas para a 

administração do 

abrigo de emergência e 

e divida as funções de 

cada pessoa.  

●Não sobrecarregue 

apenas a algumas 

pessoas, compartilhe 

e coopere de maneira 

que as tarefas sejam executadas por todos;

●Participe ativamente na administração dos abrigos de 

emergência sem fazer distinção de gênero, quanto mais 

pessoas participem, melhor será para todos. 

●Cumpra os horários determinados nos abrigos de emergência, 

tais como: horário para acordar, faxina, refeições, apagar as 

luzes, etc. 

Controle e segurança

●O acesso aos abrigos de 

emergência não se 

restringem somente às 

pessoas desabrigadas, 

portanto se ver alguma 

pessoa suspeita, avise o 

administrador da 

instalação e/ou um 

membro do Comitê de 

Administração de Abrigos de Emergência. 

●Mesmo estando num abrigo de emergência, poderá haver 

tremores secundários. Assim que perceber algo anormal, avise 

imediatamente ao administrador da instalação e/ou um membro 

do Comitê de Administração de Abrigos de Emergência.

●Não use fogos dentro das instalações dos abrigos de 

emergência.

●Quando necessite usar fogo para cozinhar, use-o fora do 

edifício, e neste momento, tome as devidas precauções e 

prepare extintores ou baldes de água. 

Ambiente de vida e higiene

●Mantenha limpos, 

tanto os espaços 

comunitários como os 

privados.

● Limpe e ventile o local 

com frequência.

●Movimente o corpo e 

faça ginástica para 

manter sua saúde.

●Se estiver preocupado 

com a saúde física e/ou mental, consulte o Comitê de 

Administração de Abrigos de Emergência.

●Separe corretamente o lixo e procure reduzí-los. 

●Limpe e desinfete o banheiro todos os dias, e mantenha a 

limpeza e a higiene do banheiro.

Boas maneiras

●Use os telefones 

celulares somente nos 

locais determinados. 

●Fume e beba (bebida 

alcoólica) somente nos 

locais determinados.

●Respeite a ordem para 

usar os espaços 

comunitários, e utilize-os 

de maneira que todos 

possam utilizá-los para 

evitar que sejam utilizados somente por um grupo de pessoas. 

●A princípio, os alimentos e as mercadorias são para todos. Não 

receba a mais para estocá-los, para que todos possam 

recebê-los.

●Se ver alguém com problema, procure ajudá-la. Procuremos 

ajudar uns aos outros. 

Prevenção de contaminação

●Lave as mãos com água 

e sabão, ou desinfete-as 

com álcool esterilizante.

●Ao regressar de fora, 

antes de entrar no 

abrigo, lave as mãos e 

faça gargarejos 

(principalmente, depois 

de trabalhar ao ar-livre). 

●Para espirrar ou tossir, 

cubra a boca com um 

lencinho ou lenço de papel, e jogue o lenço de papel no cesto 

de lixo.

●As pessoas com febre, tosse ou espirros, e as que cuidam de 

pessoas doentes, devem usar máscaras. 

●Não compartilhe pratos, copos, artigos de higiene pessoal, 

lâminas de barbear, escovas de dentes, toalhas, etc.

●Junte o lixo num lugar afastado da área de vida. 

Atenção às mulheres

●Quando haja 

vestuários instalados, 

analise como instalar 

cortinas, �xar horários 

de utilização 

(utilização por horário 

para homens e 

mulheres), etc.   

●Crie um ambiente para 

que as mulheres possam usar tranquilamente os banheiros, 

restringindo alguns banheiros para uso exclusivo de mulheres, 

colocando patrulha ao redor dos banheiros à noite, etc. 

●Instale um lugar exclusivo para lavanderia e lavadoras de roupas 

para mulheres, e assegure um lugar para que elas possam 

estender as roupas com tranquilidade.

●Designe uma mulher para se responsabilizar pela distribuição 

de produtos de higiene feminina, como roupas, artigos 

sanitários, remédios e outros artigos que as mulheres se 

constrangem de receber de homens.

●Instale um espaço para as pessoas necessitadas, como as 

pessoas idosas, de�cientes, bebês, mulheres grávidas e outras 

pessoas que são mais frágeis que as pessoas comuns. 

●Assegure passagens nos corredores dentro dos abrigos de 

emergência para as pessoas que não podem caminhar e para as 

que usam cadeiras de rodas.

●As pessoas alérgicas e os pacientes diabéticos tem restrições de 

alimentos, e as pessoas idosas necessitam de alimentos macios, 

por isso entendamos que elas requerem uma outra 

alimentação.

Atenção às pessoas necessitadas 

Na cidade, através de convênios com as instalações privadas de assistência social, os abrigos de emergência de assistência social 
foram designados como instalações de evacuação para pessoas que necessitam de cuidados e têm di�culdades de viver em outros 
abrigos de emergência. Os abrigos de assistência social estão destinados às pessoas que se abrigam inicialmente nos abrigos de 
emergência mas têm di�culdades de continuar vivendo nos abrigos de emergência. As pessoas que necessitam de cuidados devem 
primeiro, refugiar-se nos abrigos de emergência designados.

A importância da higiene bucal na 
vida nos abrigos de emergência!

As bactérias na boca aumentam 
o risco de pneumonia. Prepare 
no estoque de emergência, 
escovas de dentes, lenços 
umedecidos para higiene bucal, 
estojo para guardar a dentadura (se utiliza) e um 
limpador de dentadura. (Veri�que seu estoque de 
emergência).

 

Abrigar-se dentro de um carro 
tem muitas vantagens, mas se 
�car na mesma posição por 
longas horas num espaço 
estreito, coágulos sanguíneos se 
formarão nas veias, e no pior dos 
casos, correrá risco de vida. Caso se abrigue dentro 
de um carro ou num lugar similar, tome água com 
frequência e faça exercícios moderados.

A prevenção da síndrome da classe 
econômica é importante!

Prevenção de 
desastres Coloque a marca de

checagem

Notas sobre os abrigos de emergência

Prevenção de desastres na comunidade local
Medidas contra danos causados por ventos e inundações

Prevenção de desastres na comunidade local
Mapa de lugares com perigo de inundação
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