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http://www.sobrasa.org/drowning‐chain‐of‐survival/
http://www.resuscitationjournal.com/article/S0300‐9572(14)00575‐9/pdf

Passo‐a‐Passo para a Certificação da Piscina+Segura

1.
2.
3.
4.

Querer
Acessar o site da SOBRASA Passo‐a‐Passo
Entrar em contato Conosco/SOBRASA e agendar a visita
Visita Técnica = Pessoas / Processos / “Produto” Certificação!

Obs. Vai haver um trâmite (tempo) natural para o item 04 variando de entidade para entidade.

http://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
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www.sobrasa.org/piscinamaissegura/

Baixe o manual instalador
nele encontrará o passo‐a‐
passo para a certificação

A CERTIFICAÇÃO PISCINA+SEGURA
Objetivos principais

• Prestar assessoria na área de segurança aquática às pessoas jurídicas, de forma a
reduzir o número de incidentes aquáticos em piscinas de uso coletivo.

• Qualificar como (aprovada ou reprovada) a segurança aquática prestada na
prevenção e no atendimento de incidentes aquáticos e em seu entorno e se
aprovada emitir certificado qualificando‐a como PISCINA+SEGURA.

• Emitir parecer com sugestões à empresa solicitante com a finalidade de melhoria
na segurança e a adequação ao programa PISCINA+SEGURA.

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/piscina+segura/manual_certificador_instalador_proprietario_PISCINA+SEGURA.pdf

3

11/08/2015

Métodos
Serão avaliadas se as instituições solicitantes da certificação atendem a 100% das 5 medidas.
Obs. Para aderir apenas a Campanha da Piscina+Segura Não necessita estas 05 medidas,
basta nos enviar uma proposta do que está sendo feito, ou seja, qual a melhoria que vocês
estão ou irão fazer, podendo escolher algumas ou uma destas medidas.

Vantagens para instituição com a certificação da PISCINA+SEGURA
• Redução de riscos e incidentes em suas instalações aquáticas através de um relatório
gerado após a visita e assessoria de nosso certificador de qualidade da SOBRASA.
•

Com a certificação PISCINA+SEGURA SOBRASA, a pessoa jurídica terá o direito de
divulgar sua excelência em qualidade de segurança em mídia ou na própria empresa como
parte de suas ações de marketing, além de poder utilizar o selo de qualidade do
PISCINA+SEGURA SOBRASA em seu estabelecimento.

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/piscina+segura/manual_certificador_instalador_proprietario_PISCINA+SEGURA.pdf

Vantagens para instituição com a certificação da PISCINA+SEGURA
• Receber certificado de qualidade em segurança, placa, banners e adesivos emitidos
pela SOBRASA qualificando‐o como PISCINA+SEGURA SOBRASA. Receberão o KIT
PREVENÇÃO contendo gibis e DVD.

• Divulgação de seu logotipo na web da SOBRASA indicando sua certificação no
PISCINA+SEGURA SOBRASA.

• Participação na SEMANA PISCINA+SEGURA, que consta de diversas atividades
lúdicas a crianças e pais, realizados em âmbito nacional com retorno de mídia
espontânea para sua instituição

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/piscina+segura/manual_certificador_instalador_proprietario_PISCINA+SEGURA.pdf
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campanha PISCINA+SEGURA
campanha
PISCINA+SEGURA

SOBRASA
– Sociedade
Brasileira
Salvamento
Aquático
SOBRASA
– Sociedade
Brasileira de
de Salvamento
Aquático

Campanha

PISCINA+SEGURA
Criada em Dezembro de 2013

É um conjunto de ações para
reduzir o número de afogamentos
em PISCINAS
O risco de morte por afogamento
é 200 vezes maior do que no transito

Como faço para aderir a campanha?
Acesse http://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
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Todas as novidades em

www.sobrasa.org

Últimas novidades
facebook.com/SobrasaBrasil
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