Utilização do Elevador

Elevadores I

Segurança no Elevador

Utilização do Elevador
Não atire nem
permita que atirem
lixo para o interior
da cabine e do
poço do elevador.

Não lave a cabine do elevador,
nem utilize produtos abrasivos
na limpeza do aço inoxidável
ou pintura.

Evite a queda de água ou de
produtos de limpeza no interior
do poço do elevador. A água,
se usada em grandes
quantidades, pode provocar
danos na porta da cabine do
elevador.

Não utilize ou
permita que
utilizem a casa das
máquinas para
guardar materiais
não relacionados
com o elevador.

Nunca tente
reparar um
elevador, mesmo
que lhe pareça
muito simples de
arranjar.
Não obstrua as
zonas de acesso à
casa das
máquinas, às
portas da cabine
com móveis ou
outros objectos.

Não force a abertura ou
fecho das portas da
cabine.
Espere que elas abram ou
fechem automaticamente.
Não fume dentro
da cabine do
elevador.

Não exceda a carga
máxima do elevador.

Não force a
permanência da
porta aberta
quando não é
necessário.

Não permita que os
animais domésticos
entrem nos elevadores.
Opte sempre pelas
escadas.

Segurança no Elevador
Nunca entre no
elevador com a luz Em caso de incêndio, utilize
da cabine apagada. sempre as escadas e caso
esteja dentro do elevador saia
Espere sempre que no andar mais próximo e use
a porta da cabine
as escadas.
abra.
Não carregue
No caso de falha de energia
muitas vezes
eléctrica e/ou eventual defeito,
seguidas no botão
se o elevador parar a meio do
de chamada.
trajecto, permaneça na cabine
Não apresse a
e espere por socorro.
abertura ou fecho
Nunca tente sair da cabine.
das portas.

As crianças
devem usar o
elevador
acompanhadas
de um adulto.

Não permita brincadeiras
com bolas, skates,
bicicletas e /ou patins
perto das portas do
elevador.

Apesar de seguros, os elevadores são meios
de transporte, não são brinquedos.
As crianças não
devem andar
sozinhas nos
elevadores.

Dentro da cabine as
crianças devem
manter-se afastadas da
porta (mãos e pés).

O elevador é um bem para uso de todos os moradores.
Danificar um elevador é prejudicar a qualidade de vida dos vizinhos mas
também da própria família.

Incidentes mais comuns

Elevadores II

Vandalismo ou má apropriação

Incidentes mais comuns
RESGATE INADEQUADO DE
PASSAGEIROS PRESOS NO ELEVADOR
A tentiva de resgate de passageiros presos no
elevador parado por pessoas não habilitadas não é
aconselhável. O resgate deve ser feito por técnicos
da empresa que presta manutenção.
Espere a chegada dos técnicos.

- Não tente retirar passageiros presos nos
elevadores!
- Avise as pessoas que se encontram presas na
cabine do elevador de que foi pedida ajuda e tente
tranquilizá-las dizendo que não faltará ar na cabine.

BRINCADEIRAS INADEQUADAS QUE
ENVOLVEM CRIANÇAS
Saltar dentro da cabine, abanar ou forçar a abertura
das portas enquanto o elevador se encontra em
movimento pode fazer com que a cabine abra
desnivelada, expondo os utilizadores a riscos de
queda no poço do elevador ou mesmo provocar a
sua paralisação.
- O elevador possui entradas de ar independentes
por isso não haverá falta de ar dentro da cabine;
- O elevador possui um travão mecânico
independente que é accionado mesmo na
ocorrência de uma falha de energia eléctrica, o que
impede a queda brusca.

EM CASO DE AVARIA DO ELEVADOR:
Pressione o botão
de “Emergência”
ou de “Alarme”.

Nunca saia da cabine
sem a ajuda do
técnico especializado.

Existe muito ar na
cabine. Não entre
em pânico.

Não force as
portas do
elevador.

Vandalismo ou má apropriação
ACTOS DE VANDALISMO:
AUTOR
CONHECIDO

AUTOR
DESCONHECIDO

A GEBALIS apresenta Queixa junto das autoridades
(queixa-crime) identificando a causa e o valor do dano
A GEBALIS participa a ocorrência à Câmara
Municipal de Lisboa e Junta de Freguesia

Aguarde
calmamente a
chegada de ajuda.

