Câmara Municipal de Guará
Estado de São Paulo
Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Guará/SP.
Indicação nº : 017/2018
O(s)
Vereador(es)
abaixo
assinado(s),
vem(ê),
respeitosamente à presença de V. Exa., requerer que após o devido trâmite
regimental, seja a presente proposição enviada ao Executivo Municipal.
Assunto:
Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, se
digne em determinar o quanto segue: implantação de curso de primeiros socorros
aos funcionários e professores das creches e escolas municipais.
Justificativa:
Evitar acidente. Salvar vidas.
Qualquer pessoa, inclusive criança, pode eventualmente
passar por situações de emergência por motivos de lesões, acidentes, ou condições
de saúde, seja em casa, no trabalho, trânsito ou ambiente escolar. É nesse
momento que entra a importância de ter um certo conhecimento em primeiros
socorros. Porém, é importante saber como proceder antes de querer ajudar
alguém, para não piorar a situação.
Muitas pessoas acabam entrando em pânico em
determinadas situações de emergência, e com isso, evitam tentar ajudar. O ideal é
sempre manter a calma, e chamar rapidamente o resgate profissional. Após isso,
você apenas deverá aplicar qualquer procedimento se tiver conhecimento no que
está fazendo. Caso tenha dúvidas, o ideal é aguardar o auxílio médico e se
possível, apenas proteger o acidentado de perigos maiores.
Primeiros Socorros são técnicas de emergência, que devem
ser aplicadas a vítimas de mal súbito, acidentes, ou que estão em perigo de vida. O
objetivo desses procedimentos é manter os sinais vitais e tentar evitar a piora do
quadro no qual a pessoa se encontra. Esses procedimentos podem ser feitos por
uma única pessoa ou pode ser uma ação coletiva, dentro é claro, de suas devidas
limitações de ajuda ao próximo, até que o socorro profissional esteja no local para
prestar o serviço adequado.
Após chamar a ajuda médica, o ideal é avaliar rapidamente
o local do acidente, para descartar se há perigos, como por exemplos: fios
elétricos soltos e desencapados no chão, riscos de explosão por vazamento de gás
ou gasolina, estrada perigosa com intenso tráfego de veículos, presença de
andaimes ou máquinas trabalhando, risco de desmoronamento, afogamento,
engasgo, dentre outras.
É importante saber que existe um socorro diferente para
cada caso, ou seja, o tratamento de um infarto será diferente do caso de um
envenenamento. Assim, justificada a importância desses procedimentos.
Aguarda(m) deferimento.
Guará/SP, 02/03/2018.
Pedro Paulo Claudino
Vereador
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