Chesf na prevenção ao
Coronavírus (Covid-19)

Cuidados com o Uso do Álcool
Líquido e em Gel 70%
Em época de pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas passaram
a se preocupar mais com a higiene das mãos. No ambiente familiar
e no local de trabalho, o uso de água e sabão é suficiente para uma
limpeza eficaz, sem oferecer riscos. Mas, em algumas situações, fica difícil
ter acesso a água e sabão e o uso do álcool líquido ou em gel
70% torna-se mais frequente para manter as mãos higienizadas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o álcool é uma substância
altamente inflamável, que requer cuidados para evitar acidentes
graves. Seu uso é mais indicado quando estiver num local onde
não há possibilidade de lavar as mãos.
Com o objetivo da prevenção de acidentes com o manuseio do álcool,
seguem algumas recomendações de cuidados com o seu uso, seja
em ambiente doméstico ou no local de trabalho.
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• Manipular o álcool líquido ou gel com extremo cuidado;
• Cuidado para não utilizar o álcool em gel 70% ao manusear isqueiros, fósforos e até ao cozinhar! ;
• Usar uma quantidade moderada, e espalhar homogeneamente até total absorção;
• Após utilizar o produto, seja em gel ou líquido, deve-se aguardar a completa secagem
das mãos antes de realizar qualquer atividade;
• Armazenar o álcool em local arejado e alto, de preferência com barreiras como chaves
ou cadeados, não permitindo o acesso às crianças;
• Armazenar o álcool distante de ambientes como a cozinha ou copa;
• Não colocar o álcool junto a produtos químicos ou em locais que atinjam temperaturas
elevadas;
• ATENÇÃO OPERADORES DO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA. A eletricidade estática
pode provocar a ignição do álcool, por isso, cuidado ao manusear objetos metálicos.
Deve-se esperar a completa secagem das mãos para realizar quaisquer atividades que
envolvam eletricidade;
• O álcool líquido 70%, além do alto poder de inflamabilidade, tem maior risco de
derramar e de ser ingerido, especialmente por crianças. A forma em gel evita que grande
parte do produto seja derramado, evitando que grandes áreas do corpo sejam
queimadas em caso de acidente.
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MAS SE APESAR DE TODOS OS CUIDADOS, ACONTECER UM ACIDENTE, E UMA PEQUENA
ÁREA FOR ATINGIDA, SIGA ESSES PROCEDIMENTOS:
• Molhar imediatamente com água corrente;

• Não estourar as bolhas, pois elas são uma proteção;
• Procurar atendimento médico imediatamente;
• Em caso de incêndio acionar o Corpo de Bombeiros da sua região, o mais rápido possível.
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