ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΣΕΙΣΜΟΥΣ

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ
ΤΩΡΑ
Για πολλές περιοχές της Ελλάδος ο κίνδυνος από τους
σεισµούς είναι µεγάλος. Πρέπει να γνωρίζουµε ότι όλοι
οι οικισµοί της χώρας µπορεί να πάθουν ζηµιές, µεγάλες
ή µικρές, από ένα σεισµό. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται
να ξέρουµε τι πρέπει να κάνουµε για να
προστατευτούµε σε τέτοιες δύσκολες ώρες.
Η προετοιµασία είναι το κλειδί.
Η ετοιµότητα είναι το πρώτο βήµα.
Ενηµερώστε µε το φυλλάδιο αυτό την οικογένεια σας.
Συζητήστε το µε τους φίλους σας. Προστατεύετε έτσι τη
ζωή τη δική σας και των άλλων.
∆ιαβάστε προσεχτικά τις παρακάτω απλές και χρήσιµες
οδηγίες του:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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Α. Τι πρέπει να κάνετε από ΤΩΡΑ:
•

•

•

•

•

Πρέπει να ξέρετε από πού και πως κλείνει
ο γενικός διακόπτης για το ηλεκτρικό
ρεύµα, για το γκάζι και για το νερό.
Να ξέρετε τα τηλέφωνα που είναι χρήσιµα
σε ώρα ανάγκης.

Να έχετε προµηθευτεί µερικά εφόδια που
είναι απαραίτητα σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης
όπως
φάρµακα,
φορητό
ραδιόφωνο µπαταρίας , φακό κ.λ.π.
Τοποθετείστε χαµηλά και κοντά στο
δάπεδο τα µεγάλα και βαριά αντικείµενα
και όσα µπορούν εύκολα να σπάσουν. Να
στερεώσετε γερά τα ράφια. Να στηρίξετε
καλά τα ψηλά ή βαριά αντικείµενα ή
έπιπλα όπως σύνθετα, βιβλιοθήκες και
ντουλάπες.
Μην
κρεµάσετε
βαριά
αντικείµενα στους τοίχους πάνω από τα
κρεβάτια.
Να έχετε συζητήσει και να ξέρετε όλοι στην
οικογένειά σας τι πρέπει να κάνετε στην
περίπτωση του σεισµού.

Β. Τι πρέπει να κάνετε την ΄Ωρα
του σεισµού:

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Αν βρεθείτε έξω από κτίριο, µείνετε έξω. Αν
βρεθείτε µέσα , µείνετε µέσα. Σε περίπτωση
σεισµού, πολλοί τραυµατισµοί γίνονται την ώρα
που µπαίνουµε στα κτίρια ή βγαίνουµε από αυτά.
Αν βρεθείτε µέσα:
Σταθείτε µακριά από έπιπλα ή αντικείµενα που
µπορεί να πέσουν.

Μπείτε κάτω από ένα γερό ξύλινο τραπέζι,
γραφείο, θρανίο και κρατήστε µε τα χέρια σας το
πόδι του επίπλου.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κατάλληλα
έπιπλα καθίστε στο µέσον του δωµατίου, λυγίστε
τα γόνατα µειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σας
και προστατεύστε µε τα χέρια το κεφάλι σας.
Σταθείτε κάτω από την κάσα εσωτερικής πόρτας
ΜΟΝΟ σε κτίρια µε φέρουσα τοιχοποιία (από
πέτρα τούβλο ή πλίνθους).
Μείνετε µακριά από µεγάλες γυάλινες επιφάνειες
(παράθυρα, πόρτες, κ.λ.π.)
Μη βγαίνετε στα µπαλκόνια.
Μη τρέχετε προς την έξοδο.
Μη χρησιµοποιείτε ποτέ το ασανσέρ. Κινδυνεύετε
να εγκλωβιστείτε.

Αν βρεθείτε έξω:
•
Μείνετε µακριά από κτίρια και στύλους µε
ηλεκτροφόρα καλώδια.
•
Αποµακρυνθείτε από τους εξωτερικούς τοίχους
των κτιρίων.
•
Μην µπαίνετε µέσα σε κτίρια. Μείνετε σε
ελεύθερους χώρους.
•
Αποµακρυνθείτε από τις ακτές. Ύστερα από
ισχυρό σεισµό µπορεί να δηµιουργηθούν
θαλάσσια κύµατα µε µεγάλη ταχύτητα και ύψος.
•
Αν κυκλοφορείτε µε αυτοκίνητο σταθµεύστε στο
πιο κοντινό ασφαλές σηµείο χωρίς να εµποδίζετε
την κυκλοφορία µακριά από αερογέφυρες,
φωτεινούς
σηµατοδότες
και
ηλεκτροφόρα
καλώδια.

Γ. Τι πρέπει να κάνετε ΜΕΤΑ το
σεισµό:
•
•

Αν κάπου εκδηλωθεί φωτιά, σβήστε την αµέσως.
Εξετάστε προσεχτικά τις παροχές του ηλεκτρικού
ρεύµατος, γκαζιού και του νερού. Αν
παρατηρήσετε βλάβη, κλείστε τους κεντρικούς
διακόπτες.

•
•

•
•

•
•

Προσπαθήστε να µην χρησιµοποιήσετε το
τηλέφωνό σας, για να µη δηµιουργηθεί
«τηλεφωνικός πανικός».
Μη χρησιµοποιείτε το αυτοκίνητό σας άσκοπα. Οι
δρόµοι πρέπει να µείνουν ανοιχτοί για να
διευκολύνεται η κίνηση των οµάδων διάσωσης
και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων
που
προσφέρουν βοήθεια.
Μη
δοκιµάζετε
να
µετακινήσετε
βαριά
τραυµατισµένα άτοµα, παρά µόνο αν υπάρχει
κίνδυνος να τραυµατιστούν περισσότερο.
Μη
δοκιµάζετε
να
µετακινήσετε
βαριά
τραυµατισµένα άτοµα, παρά µόνο αν υπάρχει
κίνδυνος να τραυµατιστούν περισσότερο.

Μην αγγίζετε ηλεκτροφόρα καλώδια πεσµένα
στο έδαφος, ούτε τα αντικείµενα που ακουµπούν
σε αυτά. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Μείνετε µακριά από κτίρια που έχουν πάθει
βλάβες ή αν είναι απαραίτητο να µπείτε σ’ αυτά,
µη µείνετε µέσα πολλή ώρα. Οι µετασεισµοί που
ακολουθούν έναν ισχυρό σεισµό, µπορεί να
προξενήσουν µεγαλύτερες βλάβες στα κτίρια,
ακόµα και την κατάρρευσή τους.

∆. Η προσωπική σας συµπεριφορά
σε περίπτωση σεισµού:
Οι ώρες που ακολουθούν ύστερα
από ένα
καταστρεπτικό σεισµό είναι πολύ κρίσιµες. Είναι ώρες
που απαιτούν ψυχραιµία, θάρρος και περίσκεψη.
•
Κρατηθείτε ήρεµοι. Ο πανικός δηµιουργεί θύµατα.

•
•
•
•
•
•
•

•

Σκεφτείτε από πριν όλες τις συνέπειες που
µπορεί να έχει κάθε ενέργειά σας.
Σκεφτείτε από πριν όλες τις συνέπειες που
µπορεί να έχει κάθε ενέργειά σας.
Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες της πολιτείας και
των αρµοδίων φορέων.
Μη δίνετε πίστη σε φηµολογίες και µην τις
διαδίδετε. Συχνά δηµιουργούν
σύγχυση και
πανικό.
Ανταποκριθείτε στις εκκλήσεις για εθελοντική
βοήθεια αλλά µην πηγαίνετε στις σεισµόπληκτες
περιοχές χωρίς να σας το ζητήσουν.
Συνεργαστείτε µε τους υπεύθύνους για την
ασφάλεια του κοινού.
Συνεργαστείτε µε τους γείτονες για να προλάβετε
τις
πυρκαγιές
και
για
να
βοηθήσετε
τραυµατισµένους, ηλικιωµένους, άρρωστους και
παιδιά.
Ας µη ξεχνάµε ότι όσο πιο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ
και ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ είµαστε για θέµατα
αντισεισµικής
προστασίας
τόσο
αποτελεσµατικότερα
θα µπορέσουµε να
αντιµετωπίσουµε τις επιπτώσεις του σεισµού.
Ο.Α.Σ.Π.

