ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΣΕΙΣΕ
Μέσα στο σπίτι













Σηεξεώζηε γεξά ζηνπο ηνίρνπο ηα ξάθηα θαη ηηο βηβιηνζήθεο.
Απνκαθξύλεηε από ηηο πόξηεο ηα ςειά έπηπια πνπ κπνξνύλ λα
αλαηξαπνύλ θαη λα εκπνδίζνπλ ηελ έμνδν.
Βηδώζηε θαιά ζηνπο ηνίρνπο ην ζεξκνζίθσλα θαη ηηο δεμακελέο θαπζίκσλ
θαη λεξνύ.
Τνπνζεηείζηε ηα βαξηά αληηθείκελα ζηα ρακειόηεξα ξάθηα.
Απνκαθξύλεηε ηα βαξηά αληηθείκελα πάλσ από θξεβάηηα θαη θαλαπέδεο.
Σηεξεώζηε θαιά ηα θσηηζηηθά ζώκαηα θαη ηνπο αλεκηζηήξεο νξνθήο.
Πξνζδηνξίζηε θαιά πξνθπιαγκέλνπο ρώξνπο ζε θάζε δσκάηην ηνπ
ζπηηηνύ:
- θάησ από αλζεθηηθά γξαθεία ή ηξαπέδηα.
- καθξηά από γπάιηλεο επηθάλεηεο θαη βηβιηνζήθεο.
- καθξηά από εμσηεξηθνύο ηνίρνπο.
Διέγμηε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο
θαη θπζηθνύ αεξίνπ.
Δλεκεξώζηε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ην πώο θιείλνπλ νη γεληθνί
δηαθόπηεο ειεθηξηθνύ, λεξνύ θαη θπζηθνύ αεξίνπ θαη γηα ηα ηειέθσλα
έθηαθηεο αλάγθεο (112, 199, 166, 100 θιπ.)
Πξνκεζεπηείηε θνξεηό ξαδηόθσλν κε κπαηαξίεο, θαθό θαη βαιηηζάθη
πξώησλ βνεζεηώλ.

Έξυ από το σπίτι


Δπηιέμηε έλα αζθαιή ρώξν ζπλάληεζεο κεηά ην ζεηζκό ν νπνίνο λα
βξίζθεηαη:
- καθξηά από θηίξηα θαη δέληξα
- καθξηά από ηειεθσληθά θαη ειεθηξηθά θαιώδηα.

ΟΣΑΝ ΓΙΝΕΣΑΙ ΕΙΜΟ
Αν είστε μέσα στο σπίτι







Γηαηεξείζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο.
Καιπθζείηε θάησ από θάπνην αλζεθηηθό έπηπιν (ηξαπέδη, γξαθείν,
ζξαλίν), γνλαηίζηε θαη θξαηήζηε κε ηα ρέξηα ζαο ην πόδη ηνπ.
Αλ δελ ππάξρεη αλζεθηηθό έπηπιν, γνλαηίζηε ζην κέζνλ ηνπ δσκαηίνπ,
κεηώλνληαο όζν γίλεηαη ην ύςνο ζαο θαη πξνζηαηέςηε κε ηα ρέξηα ην
θεθάιη θαη ηνλ απρέλα ζαο. Απνκαθξπλζείηε από κεγάιεο γπάιηλεο
επηθάλεηεο (παξάζπξα, γπάιηλα ρσξίζκαηα) ή έπηπια θαη αληηθείκελα πνπ
κπνξεί λα ζαο ηξαπκαηίζνπλ.
Μελ πξνζπαζήζεηε λα απνκαθξπλζείηε από ην ζπίηη.
Μελ βγείηε ζην κπαιθόλη.

Αν είστε σε τηλό κτίπιο


Απνκαθξπλζείηε από ηδάκηα θαη εμσηεξηθνύο ηνίρνπο.

Αν είστε σε σώπο τςσαγυγίαρ, εμποπικό κέντπο ή μεγάλο
κατάστημα




Γηαηεξείζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο.
Μείλεηε ζην ρώξν κέρξη λα ηειεηώζεη ε δόλεζε.
Μελ παξαζπξζείηε από ην παληθόβιεην πιήζνο πνπ θηλείηαη άηαθηα
πξνο ηηο εμόδνπο γηαηί θηλδπλεύεηε λα πνδνπαηεζείηε.

Αν βπίσκεστε σε ανοιστό σώπο



Απνκαθξπλζείηε από ρώξνπο πνπ βξίζθνληαη θάησ από θηίξηα,
ηειεθσληθά ή ειεθηξηθά θαιώδηα.
Αλ έρεηε καδί ζαο ηζάληα ή ραξηνθύιαθα, θαιύςηε ην θεθάιη ζαο κε
απηά.

Αν βπίσκεστε μέσα στο αςτοκίνητο



Καηαθύγεηε ζε αλνηρηό ρώξν θαη ζηακαηήζηε κε πξνζνρή ην απηνθίλεην
ώζηε λα κελ εκπνδίδεη ηελ θπθινθνξία.
Απνθύγεηε λα πεξάζεηε από ζήξαγγεο, γέθπξεο ή ππέξγεηεο δηαβάζεηο.

ΣΙ ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΜΕΣΑ ΣΟ ΕΙΜΟ
Αν είστε μέσα στο σπίτι











Πξνεηνηκαζηείηε γηα ηπρόλ κεηαζεηζκνύο.
Διέγμηε πξνζεθηηθά ηνλ εαπηό ζαο θαη ηνπο γύξσ ζαο γηα πηζαλνύο
ηξαπκαηηζκνύο.
Αλ ππάξρνπλ βαξηά ηξαπκαηηζκέλνη κελ ηνπο κεηαθηλείηε.
Δθθελώζηε ην θηίξην από ην θιηκαθνζηάζην (κελ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ
αλειθπζηήξα), αθνύ πξώηα θιείζεηε ηνπο δηαθόπηεο ηνπ ειεθηξηθνύ
ξεύκαηνο, ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ θαη ηνπ λεξνύ.
Καηαθύγεηε ζε αλνηρηό θαη αζθαιή ρώξν.
Αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ησλ Αξρώλ θαη κελ δίλεηε ζεκαζία ζε
θεκνινγίεο.
Μελ ρξεζηκνπνηείηε άζθνπα ην απηνθίλεηό ζαο ώζηε λα κελ γίλεηε
εκπόδην ζην έξγν ησλ ζπλεξγείσλ δηάζσζεο.
Χξεζηκνπνηείζηε ην ζηαζεξό ή θηλεηό ηειέθσλό ζαο ζε εμαηξεηηθέο
πεξηπηώζεηο, γηαηί πξνθαιείηαη ππεξθόξησζε ησλ ηειεθσληθώλ δηθηύσλ.
Απνθύγεηε λα κπείηε ζην ζπίηη ζαο αλ βιέπεηε βιάβεο, θνκκέλα
θαιώδηα, δηαξξνή πγξαεξίνπ ή θπζηθνύ αεξίνπ.

