GHID DE COMPORTAMENT ÎN
CAZ DE CUTREMUR

ÎNAINTE DE PRODUCEREA CUTREMURULUI



Instrui i-vă, atât du eavoastră cât şi membrii familiei, u privire la odul ore t de o portare î azul produ erii u ui utre ur.
Pute i face acest lucru folosind internetul a esa i numai surse oficiale de informare - site-ul igsu.ro, isu u uresti.ro , pu li a ii de
specialitate etc.
Sta ili i un punct de î tâl ire impreuna cu membrii familiei sau u priete ii î azul în care u su te i î preu ă în timpul
cutremurului.



Fi i gata să vă descurca i si gur pe tru el pu in trei zile. Pregăti i un kit de supravie uire. A est kit poate o i e: apa, hra ă cu termen
lung de valabilitate, o trusă de prim ajutor, lanternă şi radio cu baterii de rezervă, medicamente, fluier sau orice alte obiecte pe care le
considera i necesare. Revizui i-l permanent.



Î to i i împreuna cu familia un Plan pentru situa ii de urgen ă în care să stabili i concret ceea ce trebuie să facă fie are în cazul
producerii unui cutremur.
Învă a i tehnicile de acordare a primului ajutor medical.




Realiza i o analiză stru turală a locuin ei dumneavoastră, identifica i locurile sigure în care vă pute i proteja în caz de cutremur, iar
dacă ve i considera necesar, o sulta i un expert pentru un sfat autorizat. Dacă este cazul, fa e i repara iile ecesare.



Identifica i a asă, la servi iu sau la ş oală ele





Plasa i o ie tele volu i oase sau grele ât ai aproape de podea sau fixa i-le pe un perete rezistent.
Depozita i o ie tele di sti lă sau alte ateriale are se pot sparge uşor î dulapuri fixate pe perete.
Depozita i substan ele toxi e sau i fla a ile î re ipie te î hise er eti , pe rafturile de jos, î lo urile în care au şa se
se răstur a, prefera il î dulapuri î hise.
Păstra i instala iile electrice şi de gaz î tr-o stare u ă de fu ionare.
Afla i u pute i opri alimentarea cu energie electrică, gaz şi apă de la tablourile/conductele principale de alimentare.




ai sigure lo uri în caz de cutremur. Identifica i căile de evacuare disponibile.

i i e de a



Nu face i odifi ări are ar putea afe ta stru utura de reziste ă a lădirii. Este recomandabil să consolida i pere ii de rezisten ă
pentru a evita prabuşirea clădirii în caz de cutremur.



Pregăti i-vă pentru o astfel de situa ie: participa i la simulări de cutremur, învă a i tehnici de acordare a primului ajutor medical,
modalită i de evacuare şi prevenire a incendiilor etc. I for a i-vă cu privire la regulile de o portare î azul produ erii u ui utre ur
prin intermediul internetului, televiziunii, radioului, ziarelor sau altor materiale informative emise de autorită i.
Este recomandabil să încheia i o poli ă de asigurare împotriva cutremurelor.



ÎN TIMPUL CUTREMURULUI
Dacă vă afla i în interiorul unei clădiri:
 PĂSTRA I-VĂ CALMUL. Panica poate produce victime
 Încerca i să li işti i copiii, persoanele în vârstă.
 RĂMÂNE I ÎN INTERIOR - de o i ei, după pri ele iş ări seis i e, pot ur a repli i ale utre urului, ini ial suficient de puternice
pentru a provoca noi pagube. În astfel de cazuri, oamenii se rănesc cel mai adesea atunci când i tră sau ies din clădire.
 Aşeza i-vă sub o piesă de mobilier solidă sau su o gri dă de rezisten ă. Dacă nu există o masă sau u irou în apropierea
dumneavoastră, a operi i-vă fa a şi apul u bra ele î ru işate şi aşeza i-vă î tr-u ol i terior al î ăperii.
 NU fugi i pe scări. S ările sunt foarte sensibile î az de utre ur, iar o orârea sub efectul oscila iilor seismice este foarte periculoasă.
 NU sări i pe fereastră.
 NU folosi i liftul. Dacă rămâne i lo at în lift încerca i să ieşi i ât ai repede, apăsâ d uto ul de oprire şi apoi uto ul elui ai
apropiat etaj.
 Îndepărta i-vă de oglinzi, ferestre, uşi şi pere i exteriori, sobe, mobilier înalt.
 NU vă aşeza i sub lustre sau alte obiecte grele suspendate.
Dacă dormi i, aştepta i câteva momente pentru a vă orienta şi apoi încerca i să vă deplasa i către un loc sigur.
 Da a su teti într-un scaun cu rotile, bloca i ro ile acestuia, î er a i să vă proteja i, dacă este posi il acoperi i-vă apul şi gâtul cu
bra ele
Dacă sunte i afară:
 PĂSTRA I-VĂ CALMUL.
 Da ă ave i posi ilitatea îndepărta i-vă de lădiri, stâlpi de ele tri itate, a luri, opa i sau ori e alt o ie t are ar putea să adă.
 Îndrepta i-vă spre u spa iu deschis.
 În cazul unor distrugeri majore, intra i în clădire numai cu permisiunea autorită ilor.
Dacă sunte i în oraş, încerca i să sta i departe de pote ialele peri ole ăderi de o ie te . Bu ă ile de te uială are se pot despri de di
reprezintă un risc major la adresa siguran ei dumneavoastră.
Dacă vă afla i într-o clădire cu mai multe etaje, identifica i u lo sigur în apropierea du
să ieşi i, alege i-vă cu aten ie calea de evacuare.

lădiri

eavoastră. NU folosi i liftul sau scările. Dacă trebuie

Dacă vă afla i într-un vehicul:
 PĂSTRA I-VĂ CALMUL.
 În autobuz sau metrou: rămâ e i pe lo pâ ă â d iş area seis i ă încetează şi ur a i recomandările pe care le primi i.
 În maşină: opri i cât ai repede u puti ă şi rămâne i in interior. Evita i podurile, tunelurile.Evita i să opri i lâ gă clădiri, copaci, pasaje
şi cabluri de electricitate.

Dacă sunte i prins sub dărâmături:
 PĂSTRA I-VĂ CALMUL.
 NU folosi i focul deschis (lumânări, chibrituri, etc), folosi i o lanternă.
 Încerca i să vă acoperi i gura şi nasul cu o batistă sau cu orice alt material textil.
 Î er a i să vă semnala i prezen a folosind un fluier sau o la ter ă.
 Lovi i ritmic într-o eavă sau î tr-un perete astfel î ât e hipele de i terve ie să vă poată localiza. Evita i să striga i! Păstra i-vă
energia!

DUPĂ CUTREMUR



















PĂSTRA I-VĂ CALMUL. PANICA NU VĂ POATE FACE DECÂT RĂU.
Verifica i dacă sunte i rănit. La nevoie, încerca i să vă acorda i primul ajutor.
Acorda i ajutor persoanelor rănite până la sosirea echipelor de i terve ie.
Nu încerca i să miş a i persoanele grav ră ite decât da ă via a le este pusă în pericol sau dacă starea lor de să ătate se î răută eşte
rapid.
Da ă este a solut e esar să işca i o persoa ă î stare de i o ştie ă, ai î tâi i o iliza i-i gâtul, spatele şi membrele fracturate.
Fi i pregătit pe tru eve tualele repli i ale utre urului. A este utre ure se u dare pot fi suficient de puternice pentru a produce noi
pagube.
Fi i atent la eventualele pericole produse de construc iile afectate. Replicile cutremurului pot dărâ a lădirile, dru urile, podurile,
pasajele afectate.
NU folosi i liftul chiar dacă acesta func ionează.
Fi i foarte atent pe unde merge i şi cum conduce i.
Verifi a i da ă su t s urgeri de gaze sau apă. Verifi a i dacă a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică.
Opri i alimentarea cu apă, gaz şi energie electrică.
Dacă si i i miros de gaz, deschide i geamurile şi uşile pentru aerisire.
Dacă sim i i miros de gaz, NU încerca i să întrerupe i alimentarea cu energie electrică şi nici să decupla i siguran ele. O singură scânteie
poate provoca un incendiu.
NU reporni i dumneavoastră alimentarea cu gaz, lăsa i compania furnizoare să se ocupe de asta.
Dacă pute i, stinge i incendiile din casa sau din cartierul dumneavoastră imediat ce s-au produs.
Atunci cand parasiti cladirea protejati-vă capul cu o cască; î lipsa a esteia pute i folosi un obiect dur ce vă poate proteja de
eventualele obiecte ce ar mai putea să cadă
Dacă sunte i afară şi vă pute i deplasa în siguran ă, încerca i să merge i într-un spa iu deschis.
Îndepărta i-vă de lădirile afe tate, a lurile electrice, panourile publicitare, liniile de tramvai pentru a nu fi rănit.
În cazul în care pleca i de acasă, lăsa i un bilet spunându-le membrilor familiei sau prietenilor unde vă afla i.





Chiar dacă liniile telefonice func ionează, utiliza i-le numai în caz de urgen ă.
Lăsa i căile de acces libere pentru interven ia echipelor de salvare.
ESTE ABSOLUT NECESAR SĂ LĂSA I LINIILE TELEFONICE ŞI ARTERELE DE CIRCULA IE LIBERE PENTRU INTERVEN IA ECHIPELOR DE
SALVARE.







Ave i încredere doar în i for a iile prove ite di surse ofi iale: postul a io al de radio, televiziu ea pu li ă, autorită ile lo ale.
NU vă baza i pe zvonuri şi NU răspândi i i for a ii neverificate.
Dacă ave i nevoie de ajutor, încerca i să comunica i cu echipele de interven ie şi să le oferi i informa ii despre situa ia du eavoastră.
În cazul unui cutremur major, echipele de interven ie nu vor putea oferi ajutor imediat tuturor cetă enilor.
Parti ipa i la a iu ile de î lăturare a dărâ ăturilor şi salvarea oamenilor. Nu ac iona i pe cont propriu, ci doar urmând instruc iunile
autorită ilor.

KITUL DE SUPRAVIE UIRE
Un utre ur ajor vă poate afecta existen a şi poate odifi a te porar ediul înconjurător. Astfel, este posi il a, după un astfel de
eveniment, un număr mare de persoane să aibă nevoie de ajutor şi asisten ă calificată. De aceea este important să fi i pregătit pentru a vă
putea descurca singur timp de aproximativ trei zile.
Nu vă gândi i ă pro le ele du eavoastră s-au ter i at da ă a i supravie uit utre urului. Comunicarea cu ceilal i sau o i erea
ajutorului pot fi dificile sau chiar imposibile în astfel de momente.
Pregăti i un kit de supravie uire pentru acasă, serviciu, maşină! Revizui i-l permanent!
Un kit de supravie uire este un set de obiecte de care probabil ve i avea nevoie pentru siguran a şi confortul du eavoastră.Verifica i
con inutul kitului cel pu i o dată pe an şi înlocui i stocul de apă şi alimente. ine i-l cât mai aproape de ieşire.

Co inutul kitului de supravie uire:
I. Apă şi ali e te
1.1. apă - apx. 5 litri de
persoa ă
1.2. conserve sau alimente
eperisa ile; des hizător
de conserve
1.3. alimente pentru copii
da ă este e esar






II. Medi a e te şi
materiale de uz medical
2.1. medicamentele
e esare da ă suferi i de
boli cronice: astm, diabet
zaharat, hipertensiune
arterială , et .
2.2. analgezice, antiseptice
. . dezi fe ta t şi a daje
. . ă uşi şi as ă sterilă

III. Produse de igie ă
3.1. gel anti-bacterian
. . atiste, şerve ele
umede, prosoape de
hârtie, hârtie igie i ă,
scutece, etc.
3.3. haine de schimb

IV. Materiale de pri ă
necesitate
. . pătură sau sa de
dormit
4.2. fluier
4.3. briceag
. . la ter ă u aterii
4.5. radio cu baterii
. . hi rituri păstrate î
re ipie te î hise er eti
. . î ăl ă i te
reziste ă

V. A te şi a i
5.1 - copii ale actelor
importante: carte de
identitate, contractul
asei, asigurări, o tra te,
analize medicale, etc.
păstrate î pu gi de
plasti î hise er eti
5.2 bani

Este re o a da il să păstra i un mic stoc de provizii la locul de muncă în cazul în care nu pute i ajunge acasă.
Nu uita i că transportul public poate fi temporar înterupt şi a i putea întâmpina dificultă i în deplasarea către o anumită loca ie.
La fie are lo de u ă ar tre ui să fie dese at u respo sa il pe tru păstrarea şi e i erea e hipa e telor şi proviziilor
necesare în caz de cutremur.
Păstra i un pachet minim cu provizii şi în maşi ă.

