
As persoas que teñen maior risco son: 

► Os bebés e os nenos (xa que as 
súas vías respiratorias aínda se están a 
desenvolver polo que respiran máis aire 
por kg de peso corporal que un adulto. 
Ademáis, tenden a ser máis activos ao 
aire libre que os adultos) 

► As mulleres embarazadas 

► Os vellos (por padeceren máis 
frecuentemente que os novos 
enfermidades cardíacas ou 
respiratorias) 

► As persoas con enfermidades 
respiratorias ou cardíacas crónicas: 
asma, enfisema, enfermidade obstrutiva 
pulmonar crónica, insuficiencia 
cardíaca conxestiva ou anxina, corren 
maior risco de sufrir problemas de saúde 
pola exposición ao fume 

Igualmente, as persoas que padecen 
enfermedades respiratorias como 
alerxia, asma ou enfermidade 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
poderían presentar: 

► Dificultade para respirar con 
normalidade 
► Tose seca ou con flema 
► Respiración con asubio e falta de 

aire 
► Molestias no peito 

Cando a concentración do fume se 
eleva demasiado, ata as persoas 
sans poderían presentar algúns dos 
síntomas anteriores 

RISCO PARA A SAÚDE POR EXPOSICIÓN AO FUME DOS INCENDIOS 

O fume dos incendios está composto dunha mestura de gases e partículas microscópicas 
que se desprenden da vexetación en chamas. O fume pode irritar os ollos, o sistema 
respiratorio e agravar a situación daqueles que padecen enfermidades cardíacas e 
pulmonares crónicas. 

O fume pode causar: Saiba se vostede corre algún risco: 

Para máis información: 

http://www.epa.gov/airnow/smoke 
http://www.cdc.gov/nceh/airpollution/airquality/es/debris_smoke.htm 

Tamén as persoas que padecen 
algunha enfermidade cardíaca, 
poderían experimentar: 

► Dor de peito 
► Pulso acelerado 
► Falta de aire 
► Fatiga 

► Tose 
► Irritación dos seos nasais 
► Irritación na gorxa 
► Irritación nos ollos 
► Falta de aire 
► Dor de peito 
► Dor de cabeza 
► Pingo do nariz 



Protéxase vostede e a súa familia 

Siga as seguintes recomendacións para protexer a súa saúde: 

► Limite a súa exposición ao fume. 

► Abandone a área se é dos que corren un maior risco por mor da inhalación 
de fume 

► Estea atento ás noticias ou alertas de saúde relacionadas co fume. 
Mantéñase ao tanto das mensaxes de saúde pública sobre as medidas 
adicionais de seguridade. 

► Se se lle recomenda permanecer dentro da casa, manteña o aire interior tan 
limpo como sexa posible. Manteña portas e fiestras pechadas a menos que o 
clima estea extremadamente quente. Se conta con aire acondicionado, 
utilíceo. Se non conta con aire acondicionado e fai moito calor dentro da casa 
por ter as fiestras pechadas, refúxiese noutro lugar que estea máis fresco. 

► Non aumente a contaminación nos espazos pechados. Cando a 
concentración de fume aumente, non utilice candeas nin ningún outro 
elemento que arda. Non pase a aspiradora, xa que levanta partículas xa 
presentes no seu fogar. Non fume posto que aumentará a contaminación do 
aire. 

Os cortes eléctricos poden ser algo máis que un inconveniente. Faga clic na páxina de recursos sobre o 
que necesita saber en caso dun corte inesperado da electricidade. 

http://www.bt.cdc.gov/poweroutage/espanol 

Durante a evacuación e o posterior regreso a casa, sexa cuidadoso e tome as mesmas medidas de 
seguridade que tomaría en situacións nas que non hai urxencia: no coche abróchese o cinto de 
seguridade e non beba alcohol mentres conduza. Asegúrese de que os nenos teñan o cinto ben 
abrochado e que se senten na parte traseira do automóbil. 

►► Se sofre asma ou outra enfermidade pulmonar, siga as instrucións do seu 
médico respecto aos medicamentos e ao seu plan de control da asma. 
Chame ao seu médico se os seus síntomas empeoran. Asegúrese de tomar 
todos os seus medicamentos segundo as instrucións do médico. 

► As máscaras contra o po non son suficientes para protexelo contra o fume. 
Os panos ou outra roupa (aínda que estea mollada) non protexen contra o 
fume. 

http://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/2003-144sp.html 

Evacuación segura 

Cortes eléctricos 


