PRIMARIA ORASULUI VIDELE
COMPARTIMENT PROTECTIE CIVILA

CUM SĂ TE PROTEJEZI ŞI SĂ INTERVII ÎN CAZ DE CUTREMUR
Ce trebuie să ştii şi să faci înainte de producerea unui cutremur
Să-ţi însuşeşti regulile minimale pentru a-ţi salva viaţa în caz de cutremur;
Să nu depozitezi în clădirile cu destinaţia de locuinţă materiale combustibile, explozivi sau substanţe toxice.
♦ Să fixezi mobilierul şi alte obiecte încât acestea să nu se răstoarne, să alunece sau să se prăbuşească în timpul
cutremurului, devenind astfel surse de pericol.
♦
♦

♦ Să ai la îndemână un aparat de radio portabil, o lanternă cu baterii de rezervă şi o trusă de prim ajutor.
♦ Să cunoaşteţi locurile celor mai apropiate unităţi medicale, sediul poliţiei, pompierilor şi alte adrese utile.
♦ Să ştii şi să stabileşti un loc în care se vor afla actele familiei, o listă cu adresele şi telefoanele utile.

Reguli minimale pentru a-ţi salva viaţa în cazul producerii unui cutremur
♦
♦
♦
♦
♦

Păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică.
Închideri sursele de foc.
Deschideţi uşile şi depărtaţi-vă de ferestre sau balcoane.
Adăpostiţi-vă sub o grindă, lângă un perete de rezistentă, toc de uşa, sub birou sau o masă solidă.
Nu fugiţi pe uşă, nu săriţi pe geam, nu alergaţi pe scări, nu utilizaţi liftul.
♦ Daca sunteţi pe stradă, depărtaţi-vă de clădiri, stâlpi sau alte obiecte aflate în echilibru precar,
deplasaţi-vă cât mai departe de clădiri, feriţi-vă de căderea tencuielilor, coşurilor, parapetelor, evitaţi
aglomeraţia, nu alergaţi.
♦ Nu blocaţi străzile, lăsaţi cale liberă pentru maşinile salvării, pompierilor, echipelor de intervenţie.
♦ Când sunteţi în maşină (şi aceasta în mers) scoateţi maşina în afara carosabilului, opriţi imediat şi
rămâneţi în maşină.
♦ Când maşina este staţionată lângă clădire, este bine să părăsiţi maşina imediat şi să vă
îndepărtaţi de aceasta.
♦ Ascultaţi numai anunţurile posturilor de radio şi televiziune şi recomandările organelor în drept.

Ce trebuie sa faci imediat după cutremur
♦ nu părăsi imediat locul în care te afli.
♦ la părăsirea locuinţei luaţi actele de identitate, un mijloc de iluminat, un aparat de radio şi obiecte
personale.
♦ închide instalaţia de gaz şi electrică., nu folosi foc deschis.
♦ dacă s-a declanşat un incendiu încearcă să-l stingi.
♦ anunţă serviciile speciale de intervenţie.
♦ acordă primul ajutor celor afectaţi.
♦ calmează persoanele intrate în panică sau speriate, în special copiii.
♦ îmbracă-te corespunzător anotimpului, după seism părăseşte cu calm clădirea fără a lua lucruri
inutile, verifică mai întâi scara şi drumul de ieşire.
♦ dă prioritate celor răniţi,copiilor, bătrânilor şi femeilor.
♦ nu atinge conductorii electrici sau alte instalaţii electrice.
♦ combate zvonurile, ştirile false, panica şi dezordinea.
♦ evită, pe cât posibil, circulaţia pe străzi.
♦ ajută echipele specializate de intervenţie, respectând dispoziţiile acestora.
REŢINEŢI! - uneori cutremurul poate fi urmat de replici care pot fi la fel de severe sau
mai puternice decât socul iniţial.
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