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CAMJ/Chefia de Gabinete/Orienta��o 03-2012

SECRETARIA DA SEGURAN�A P�BLICA E JUSTI�A
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO GERAL

Refer�ncia.......: Of�cio n. 80/2012 – Ch. S. M.

Interessados ...: Todos os setores do CBMGO

Assunto ..........: Higieniza��o de fardamento

Recomenda��o n. 03/2012 – CG

Recomendo aos Comandantes de OBM do CBMGO que orientem a 
tropa para que adotem os procedimentos para higieniza��o das fardas utilizadas no 
servi�o de resgate relacionados a seguir:

1) Orientar que ao t�rmino do trabalho, os profissionais n�o saiam do 
local sem tomar banho e trocar de roupa.

2) Transportar o uniforme usado embalado e protegido em saco 
pl�stico.

3) Lavar e trocar o uniforme pelo menos duas vezes na semana, ou 
ainda sempre que necess�rio (sujidade vis�vel, presen�a de mat�ria org�nica). Cada 
funcion�rio � respons�vel pela limpeza do seu uniforme em casa.

4) Lavar todo artigo de vestu�rio antes de ser usado pela primeira vez, 
pois durante a fabrica��o o mesmo � manuseado por muitas pessoas. Al�m disso, 
ao se lavar essa pe�a elimina-se o amaciante, tornando-a mais absorvente.

5) Seguir as instru��es contidas nas etiquetas para manuten��o da 
qualidade e aumento da vida �til do uniforme.

6) Fechar completamente o z�per da roupa antes de lav�-la.
7) Utilizar �gua e sab�o de uso domiciliar para lavagem manual ou em 

m�quina de lavar em quantidade suficiente para lavagem. O excesso destes 
produtos pode provocar manchas, desbotamento e perda do poder de absor��o dos 
uniformes.

8) Retirar manchas com removedores de manchas de uso domiciliar e 
proceder a lavagem.

9) N�o usar produtos que contenham cloro.
10) N�o deixar as pe�as de molho por tempo prolongado, pois pode 

provocar desbotamento e o desgaste das fibras.

Comando Geral, em Goi�nia, 4 de junho de 2012.

Divino Aparecido de Melo – Cel QOC
Subcomandante Geral


