ΣΕΙΣΜΟΙ
ΠPOETOIMAΣTEITE
Μέσα στο σπίτι

• Στερεώστε γερά στους τοίχους τα ράφια και τις
βιβλιοθήκες.
• Βιδώστε καλά στους τοίχους το θερμοσίφωνα και
τις δεξαμενές καυσίμων και νερού.
• Τοποθετείστε τα βαριά αντικείμενα στα χαμηλότερα
ράφια.
• Απομακρύνετε τα βαριά αντικείμενα πάνω από
κρεβάτια και καναπέδες.
• Στερεώστε καλά τα φωτιστικά σώματα.
• Προσδιορίστε καλά προφυλαγμένους χώρους σε
κάθε δωμάτιο του σπιτιού:
- κάτω από ανθεκτικά γραφεία ή τραπέζια.
- μακριά από γυάλινες επιφάνειες και βιβλιοθήκες.
- μακριά από εξωτερικούς τοίχους.
• Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του δικτύου παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.
• Ενημερώστε τα μέλη της οικογένειας για το πώς
κλείνουν οι γενικοί διακόπτες ηλεκτρικού, νερού και
φυσικού αερίου.
• Ενημερώστε τα μέλη της οικογένειας για τα
παραπάνω μέτρα.
• Προμηθευτείτε φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες,
φακό και βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών.
• Ενημερώστε, ειδικά τα παιδιά της οικογένειας, για
τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (112, 199, 166,
100).

Έξω από το σπίτι

• Επιλέξτε έναν ασφαλή χώρο συνάντησης μετά το
σεισμό ο οποίος να βρίσκεται:
- μακριά από κτίρια και δέντρα
- μακριά από τηλεφωνικά και ηλεκτρικά καλώδια.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ
Αν είστε μέσα στο σπίτι

• Δ
 ιατηρείστε την ψυχραιμία σας.
• Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο και
προστατέψτε τα μάτια σας με το εσωτερικό τμήμα
του χεριού σας.
• Α
 ν δεν υπάρχει κοντά σας ανθεκτικό έπιπλο, καθήστε
στο πάτωμα με το πρόσωπο στραμμένο σε εσωτερικό
τοίχο, μακριά από παράθυρα και έπιπλα που
μπορούν να πέσουν επάνω σας.
• Α
 ν είστε στο κρεβάτι, μείνετε ακίνητοι και
προστατέψτε το κεφάλι με ένα μαξιλάρι.
• Μ
 ην προσπαθήσετε να απομακρυνθείτε από το σπίτι.
• Μ
 ην χρησιμοποιήσετε τον ανελκυστήρα.
• Μ
 ην βγείτε στο μπαλκόνι.
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