Informações

sobre segurança em piscinas
Recomendações e cuidados nas piscinas aos banhistas:
- Nunca nadar sozinho

Campanha de Segurança em Piscinas

Com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a prevenção de acidentes
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- Nunca nadar alcoolizado

- Não correr, empurrar ou fazer brincadeiras perigosas.

A proposta é que essa conscientização chegue aos condomínios, hotéis, clubes,
academias parques aquáticos (públicos e privados), etc...
- É proibida a entrada de embalagens de vidro
- Mergulhe somente nas áreas permitidas - observe suas crianças atentamente

- Em festas e reuniões, principalmente as infantis, manter um salva-vidas de plantão ou um adulto responsável pela supervisão das crianças
nos arredores da piscina.

Como primeira ação, um conteúdo especial sobre o tema será apresentado nas
da Revista
nospresas
informativos
semanais,
e mídias sociais.
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De acordo com a Norma ABNT 10.339, alguns tipos de piscinas devem ter isolamento físico (cerca ou grade) com altura mínima de 1,10 m e
aberturas máximas entre seus elementos de 11 cm, devendo ser equipada com portões com dispositivo de travamento e fechamento
automático sendo que o mecanismo de liberação do sistema de auto travamento seja localizado a 1,50 m acima do piso, evitando que crianças
entrem na piscina sozinhas;

São textos dirigidos não apenas aos proﬁssionais das indústrias, lojistas, tratadores,
representantes comerciais, técnicos, engenheiros e arquitetos, mas, também, ao
É recomendável também uma capa de segurança para quando a piscina não está em uso, que deve ser instalada sobre a piscina por meio de
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O bom funcionamento e segurança de uma piscina vai muito além, e compreende um conjunto de aspectos que devem ser atendidos, desde o
projeto hidráulico desenvolvido conforme normas técnicas, como por exemplo a ABNT NBR – 10.339/2018, com o correto dimensionamento das
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com orifícios que não permitem a sucção e emaranhamento dos cabelos ou aprisionamento de partes do corpo de banhistas.
Ainda de acordo com a nova norma, cada piscina deve ter no mínimo dois ralos distantes 1,50 m um do outro, ou um ralo e um skimmer.
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- Objetos de resgate como cabos, ganchos e boias presas a cordas devem estar
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disponíveis no local da piscina.
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Cabe ressaltar que, apesar da presença de guarda vidas não ser obrigatória em todos os estados, mesmo com a presença desses
ōŐĮƏŖŖċĮnais, é importante não deixar a criança sozinha e manter a atenção nelas durante todo o tempo.
Recomenda-se não deixar brinquedos ou objetos atrativos próximos da piscina, proteger o acesso à casa de máquinas e armazenar
adequadamente os produtos químicos de tratamento da piscina.

O que diz a Norma da ABNT
De acordo com a Norma ABNT 10.339, alguns tipos de piscinas devem ter isolamento
físico (cerca ou grade) com altura mínima de 1,10 m e aberturas máximas entre
seus elementos de 11 cm, devendo ser equipada com portões com dispositivo de
travamento e fechamento automático sendo que o mecanismo de liberação do
sistema de auto travamento seja localizado a 1,50 m acima do piso, evitando que
crianças entrem na piscina sozinhas;

É recomendável também uma capa de segurança para quando a piscina não está
em uso, que deve ser instalada sobre a piscina por meio de sistema de cordas e
ganchos, impedindo o acesso à piscina de crianças e animais, e deve resistir ao
peso de 40 kg.

Ilustrações:
Tampas anti aprisionamento:

No mínimo dois ralos distantes 1,50 m

Presença de salva vidas, exigência em alguns estados brasileiros.

Isolamento Físico da piscina

Botão de emergência:

