Cutremurul este acea mișcare vibratoare a scoarței
terestre generată de o ruptură brutală în aceasta ce
poate duce la victime umane și distrugeri materiale.
Majoritatea cutremurelor sunt cauzate de plăcile
tectonice.
Cutremurele de o magnitudine mare produc victime
şi pagube materiale prin distrugerea structurilor
create de om, valuri tsunami, avalanşe şi alunecări
de teren.
Cum te pregăteşti acasă pentru cutremur ?
 Discută cu familia despre cutremur şi stabilește un loc
de întâlnire după cutremur, în aer liber şi nu departe de
casă.
 Caută locul cel mai sigur din locuinţă: colţurile
interioare ale pereţilor de rezistenţă, golurile de sub uşi,
locurile de sub scheletul clădirii, mesele, paturile.
Instruieşte copiii să se ascundă în aceste locuri.
 Verifică tavanele, acoperişul, coşurile, reţeaua
electrică, ţevile de gaze.
 Ancorează mobila grea, dulapurile cu cărţi, în aşa fel ca
în caz de cădere să nu blocheze ieşirea. Paturile din
dormitoare trebuie să se afle departe de ferestre, oglinzi,
poliţe cu cărţi.
 Ţine la îndemână trusa de prim–ajutor. Dacă iei regulat
medicamente, pregăteşte rezerve.
 Pregăteşte un radio cu baterii, lanternă, chibrituri.
 Pune actele şi obiectele de preţ într-o geantă la
îndemână.

Cum te pregăteşti la serviciu pentru cutremur ?
Repartizează obligaţii astfel ca toţi să ştie ce să facă ca
să nu-i încurce pe alţii.
Nu bloca coridoarele, scările. Verifică uşile, să se
deschidă uşor şi repede.
Este recomandat să ai stingătoare, amplasate în locuri
cunoscute şi să ştii să le utilizezi.

Obişnuieşte-te să te gândeşti la
protecţie şi atunci când te afli în
altă locaţie, fie că ești în concediu,
la spectacole sau în vizită.
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Ce faci în timpul cutremurului ?

FII INFORMAT asupra măsurilor pe care le
puteți lua pentru a supraviețui și pentru a ști
ce este de făcut pe timpul și după cutremur.

Cutremurul începe cu o vibraţie a suprafeţei
terestre, care durează doar câteva secunde, cel
mult 1 minut.

Pregătiți-vă RUCSACUL DE URGENȚĂ:
Acesta conține: Apă 4l, alimente compacte
si ușoare: cutii de conserve, alimente
deshidratate, biscuiți, sucuri, cafea, ceai,
alimente pentru copii;  Îmbrăcăminte şi
încălţăminte;  Un sac de dormit sau pături;
 O trusă de prim ajutor: medicamentele
personale, analgezice, antiseptice;  Aparate
utile: aparat radio cu baterii de schimb,
lanternă, telefon mobil, fluier;  Articole de
igienă: hârtie igienică, săpun, pastă de dinţi,
periuţă de dinţi;  Acte personale: documente
de identitate, carnete de asigurări medicale,
bani, agendă cu numere de telefon importante.

Cât de mare ar fi frica, trebuie să-ţi păstrezi
calmul și să-i liniștești pe cei din jur. Luciditatea
îţi aduce şanse mai multe să scapi nevătămat.
Pericolul cel mai mare vine de la obiectele ce cad
de deasupra ta.

POLIȚELE DE ASIGURARE: achiziționați
polițe de asigurare pentru bunuri, sănătate și
viață. Încheiați polițe de asigurare împotriva
dezastrelor care să vă acopere valoarea
imobilului și a conținutului său.
NEVOI SPECIALE: dacă dvs. sau cineva
apropiat dvs. are o dizabilitate sau nevoie
specială este necesar să fie luare măsuri
speciale.
PLAN DE PROTECȚIE: stabiliți cu membrii
familiei un plan de protecție în caz de
cutremur.

Dacă te afli într-o clădire, rămâi pe loc. Nu
încerca să ieși afară și nu mergi pe balcon. Așazăte sub o masă solidă sau ghemuiește-te lângă un
perete interior, protejează-ți capul și fața.
Îndepărtează-te de ferestre, geamuri, oglinzi,
mobilierul înalt, ori aparate de iluminat. Dacă
eşti în scaun cu rotile, îi blochezi roțile și îți
protejezi capul. Nu folosi liftul sau scările.
Dacă te afli pe stradă, rămâi acolo, la distanţă
de clădiri. Dacă te afli într-un automobil în
mişcare, frânează uşor şi opreşte-te într-un loc
deschis. Evită podurile și tunelurile. Nu ieşi din
maşină.  Dacă te surprinde în mijloacele de
transport în comun, nu sparge geamurile, nu
alerga spre uşă. Şoferii vor opri maşinile şi vor
ţine uşile deschise.
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După cutremur:
 Nu aprinde lumina.  Nu folosi chibrituri.
 Liniștește persoanele din jur, verifică dacă
sunt rănite și acordă primul ajutor.
 Ascultă la radio anunţurile oficiale și urmează
instrucțiunilr transmise de autorităţi.
 În cazul în care simți miros de gaze, deschide
ferestrele, închide robinetele de alimentare și
evită folosirea susrselor de foc și a instalației
electrice.
 Dacă trebuie să părăsești locuința stai cât mai
departe de cablurile electrice şi de clădirile care
par nesigure și nu uita să iei cu tine RUCSACUL DE
URGENȚĂ.
 Nu folosi autoturismul personal decât în
situații extreme. Căile de circulație trebuie să
rămână libere pentru intervenția serviciilor de
urgență.  Ajută la înlăturarea urmărilor dând
prioritate celor răniţi.  Nu contribui la
transmiterea zvonurilor și a știrilor false.

Dacă ești blocat sub dărâmături:

În locurile publice (magazin,
cinematograf, restaurant):

încearcă să dai de ştire echipelor de salvare
că eşti acolo.Nu folosi chibrituri;
Acoperă-ți gura cu o batistă sau o haină;
Lovește ritmic cu un obiect dur pentru a fi
localizat de persoanele care participă la
operațiunile de salvare. Folosiți un fluier dacă
ai la îndemână.

Nu fugi pe scări. Aşează-te sub o masă solidă
sau ghemuieşte-te lângă un perete. Stai departe
de geamuri şi mobilierul înalt. Nu folosi liftul. Nu
te îmbulzi spre ieşire. Nu te speria dacă se
întrerupe lumina sau sună sirena.

FII PREGĂTIT PENTRU EVENTUALELE
REPLICI CARE POT FI LA FEL DE SEVERE
SAU MAI PUTERNICE DECÂT ȘOCUL
INIȚIAL.

