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Cuidado com o uso do celular
Com o constante acesso móvel às redes sociais e aplicativos, é
preciso tomar muito cuidado ao entrar e sair de elevadores com
um celular em uso. Confira algumas dicas:
• Evite o uso do celular quando for utilizar um elevador, principalmente
se estiver com uma criança. Ela precisa de sua atenção no momento
de abertura e fechamento das portas;
• Antes de entrar, guarde o celular no bolso e verifique se a cabina está no
local e nivelada com o andar, sem degrau. Se a atenção estiver no aparelho,
essa importante e simples ação de segurança pode ser prejudicada;
• Tome muito cuidado com objetos pequenos e finos como guia de cachorro
ou bengalas. Eles podem não ser detectados pelo sistema de segurança;
• Evite entrar descalço no elevador e se posicionar muito perto
da soleira da porta;
• Não interrompa o fechamento das portas com as mãos. Se necessário,
aperte a botoeira de pavimento ou o botão de reabrir porta, no interior
da cabina.

Com a palavra, nosso especialista!
“No caso de pessoa presa no elevador, mantenha a calma e informe a portaria pelo
intercomunicador ou botão de alarme. O resgate seguro deve ser feito somente pelo
técnico de manutenção, Corpo de Bombeiros da Polícia Militar ou órgão responsável
que o substitua. Para sua segurança, não tente sair do elevador sem a presença de
um desses profissionais.”
Leonardo Ramon Melo Penna
Técnico do Atendimento Avançado do Rio de Janeiro

11 de fevereiro • Dia do Zelador. Parabéns para esses profissionais!
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