Τι κάνεηε ζε περίπηωζη ζειζμού
Όηαλ αηζζαλζείηε κηα ζεηζκηθή δόλεζε, κπείηε ακέζσο θάησ
από έλα γξαθείν ή έλα πνιύ γεξό ηξαπέδη. ηαζείηε καθξηά από
παξάζπξα, βηβιηνζήθεο, κεγάινπο θαζξέπηεο θαη άιια βαξηά
αληηθείκελα πνπ κπνξνύλ λα πέζνπλ. Πξνζέρεηε ηνπο ζνβάδεο θαη ηα
δηάθνξα αληηθείκελα ηεο νξνθήο.
Παξακείλεηε θαιπκκέλνη κέρξη λα ζηακαηήζεη ε δόλεζε. Εάλ
ην έπηπιν πνπ ζαο πξνζηαηεύεη, κεηαθηλεζεί, πξνζπαζήζηε λα ην
αθνινπζήζεηε
Εάλ βξίζθεζηε ζε ΨΗΛΟ ΚΣΙΡΙΟ θαη θνληά ζαο δελ ππάξρεη
γξαθείν ε ηξαπέδη, θηλεζείηε πξνο ηνλ εζσηεξηθό ηνίρν θαη
πξνζηαηέςηε ην θεθάιη ζαο κε ηα ρέξηα.
Με ρξεζηκνπνηήζεηε αλειθπζηήξα. Μελ εθπιαγείηε εάλ ν ζπλαγεξκόο ή ην απηόκαην
ζύζηεκα θαηαηνληζκνύ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία.
Εάλ βξίζθεζηε ζε εμσηεξηθό ρώξν, απνκαθξπλζείηε από δέληξα, πηλαθίδεο, θηίξηα,
ειεθηξηθά θαιώδηα θαη θνιώλεο.
Εάλ βαδίδεηε ζε πεδνδξόκην θνληά ζε θηίξηα, πξνρσξήζηε πξνο ηελ είζνδν ηνπ
πιεζηέζηεξνπ, γηα λα πξνζηαηεπηείηε από ηα δηάθνξα αληηθείκελα πνπ κπνξνύλ λα πέζνπλ, όπσο
ηνύβια, γπαιηά, ζνβάδεο, θ.α.
Εάλ νδεγείηε, ζηακαηήζηε ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ. Απνθύγεηε ηηο δηαζηαπξώζεηο, ηηο
γξακκέο κεηαθνξάο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη άιιεο πεγέο θηλδύλνπ. Παξακείλεηε κέζα ζην
όρεκα κέρξη λα ζηακαηήζεη ε δόλεζε.
Εάλ βξίζθεζηε ζε κεγάια θαηαζηήκαηα κε πνιύ θόζκν ή ζε
δεκόζηνπο ρώξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνύ, κε ζπεύζεηε πξνο ηηο εμόδνπο.
Απνκαθξπλζείηε από ξάθηα κε αληηθείκελα πνπ κπνξνύλ λα πέζνπλ.
Εάλ βξίζθεζηε ζε αλαπεξηθή θαξέθια, κελ πξνζπαζήζεηε λα
ζεθσζείηε.
Μεηαθηλεζείηε ζε ζεκείν πνπ κπνξείηε λα πξνθπιαρζείηε εθόζνλ
απηό είλαη δπλαηό, αζθαιίζηε ηνπο ηξνρνύο θαη πξνζηαηέςεηε ην θεθάιη
κε ηα ρέξηα ζαο.
Εάλ βξίζθεζηε ζηελ θνπδίλα, θύγεηε καθξηά από ην ςπγείν, ην
θνύξλν θαη ηα ληνπιάπηα πνπ βξίζθνληαη ςειά.
Εάλ είζαζηε κέζα ζε ζηάδην ή ζέαηξν, παξακείλεηε ζην θάζηζκά
ζαο θαη πξνζηαηέςηε ην θεθάιη κε ηα ρέξηα ζαο. Μελ πξνζπαζήζεηε λα
δηαθύγεηε πξνηνύ ζηακαηήζεη ε δόλεζε.
Απνθύγεηε λα ηξέμεηε πξνο ηηο εμόδνπο
Μεηά ηο ζειζμό
Ένας ζύνηομος καηάλογος
 Να είζηε πξνεηνηκαζκέλνη γηα κεηαζεηζκνύο θαη ζρεδηάζηε πνύ ζα πξνζηαηεπζείηε όηαλ
απηνί ζπκβνύλ.
 Ειέγμηε γηα ηξαπκαηίεο. Δώζηε ηηο πξώηεο βνήζεηεο, εάλ απηό είλαη αλαγθαίν.
 Παξακείλεηε ήξεκνη θαη θαζεζπράζηε ηνπο άιινπο.
 Απνθύγεηε ηα ζπαζκέλα γπαιηά.
 Ειέγμηε γηα ππξθαγηά. Πάξηε ηηο θαηάιιειεο πξνθπιάμεηο.
 Ειέγμηε ηηο παξνρέο θπζηθνύ αεξίνπ, λεξνύ θαη ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Εάλ ππάξρεη δεκηά ζε
θάπνηα από απηέο, ζέζηε ηελ εθηόο ιεηηνπξγίαο. Εάλ ππάξρεη δηαξξνή θπζηθνύ αεξίνπ, κε
ρξεζηκνπνηήζεηε ζπίξηα, θαλό, ζπζθεπέο ή ειεθηξηθνύο δηαθόπηεο. Αλνίμηε ηα παξάζπξα,
εγθαηαιείςηε ην θηίξην θαη εηδνπνηήζηε ζρεηηθά ηελ εηαηξία θπζηθνύ αεξίνπ.
 Εάλ εμαηηίαο ηεο δόλεζεο ην αθνπζηηθό ηνπ ηειεθώλνπ έρεη θύγεη από ηε ζέζε ηνπ,
επαλαηνπνζεηείζηε ην θαη ρξεζηκνπνηήζηε ην ηειέθσλν κόλν ζε πεξίπησζε αλάγθεο.
 πληνληζηείηε κε ην ζηαζκό εθπνκπήο εθηάθησλ αλαγθώλ ζην ξαδηόθσλν ή ηελ ηειεόξαζε.
Αθνύζηε ηα ελεκεξσηηθά δειηία.
 Παξακείλεηε έμσ από ην θαηεζηξακκέλν θηίξην.

Οικογενειακός Σχεδιαζμός - Αηομική & Οικογενειακή εηοιμόηηηα
Δεκηνπξγήζηε έλα νηθνγελεηαθό αληηζεηζκηθό ζρέδην.
Να γλσξίδεηε ηα αζθαιή ζεκεία ζε θάζε δσκάηην (θάησ από
ηξαπέδηα, γξαθεία ή ηνπο εζσηεξηθνύο ηνίρνπο).
Να γλσξίδεηε ηα επηθίλδπλα ζεκεία (παξάζπξα, θαζξέπηεο,
θξεκάκελα αληηθείκελα, ηδάθηα θαη ςειά έπηπια).
Κάλεηε πξαθηηθέο αζθήζεηο. Φπζηθά, εξεπλείζηε πνηνη είλαη νη
αζθαιείο ρώξνη γηα ηνλ εαπηό ζαο θαη ηα παηδηά ζαο.
Μάζεηε λα πξνζθέξεηε πξώηεο βνήζεηεο θαη ηερληθέο αλάλεςεο.
Απνθαζίζηε ζε πνην ζεκείν ζα ζπλαληεζεί ε νηθνγέλεηά ζαο, ζε πεξίπησζε πνπ ραζείηε.
Να έρεηε έλαλ θαηάινγν κε αξηζκνύο ηειεθώλσλ εθηάθηνπ αλάγθεο.
Επηιέμηε έλα θίιν εθηόο πεξηνρήο ή ζπγγελή, πνπ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ κπνξνύλ λα
ηειεθσλήζνπλ κεηά ην ζεηζκό θαη λα εηδνπνηήζνπλ γηα ηελ θαηάζηαζή ζαο.
Εηνηκάζηε έλα θνξεηό ζάθν επηβίσζεο γηα ηε δνπιεηά θαη ην ηαμίδη.
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