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Europei

Protectia antiseismica se asigura prin:
proiectarea structurilor de constructii noi
pentru a rezista la cutremur
cutremur;;
 masurile de interventie preseismica si postpostseismica privind cladirile
cladirile,, echipamentele,
echipamentele,
instalatiile,, mobilierul
instalatiile
mobilierul,, prin interventii
interventii,, reparatii
reparatii,,
consolidari,, reabilitare etc;
consolidari
etc;
 protectia si pregatirea individuala si de grup a
cetatenilor,,
cetatenilor
personalului,
prin
educare,
informare si antrenare periodica pentru o
reactie rationala in caz de cutremur si pentru
situatii de dezastru produse de seisme.
seisme.


EDUCAREA (ANTI) SEISMICA


Educarea – informarea – instruirea populatiei
pentru a trai
trai,, a se comporta rational si
eficient,, a face fata zvonurilor
eficient
zvonurilor,, a preveni
dezastrele si a supravietui,
supravietui, a reface
localitatile si viata dupa evenimente seismice
cu efecte negative asupra mediului natural si
construit,, asupra vietii socialconstruit
social-economice si
dezvoltarii

PREGATIREA DE CUTREMUR
Managementul (prevenirii) dezastrelor :
•pregatire – identificare riscuri, prevenire
si atenuare efecte potentiale de dezastru– avertizare ?
•impact seism – alerta ?
•raspuns - interventie de urgenta –
salvare
•revenire la normal - refacere –
reconstructie
•dezvoltare normala, incluzand masuri de
prevenire si atenuare a riscurilor

Este populatia din Romania suficient de pregatita
pentru situatiile produse de seisme ?

Cutremure distructive
distructive:: 1940, 1977
 Cutremure puternice 1986, 1990
 Cutremure moderate
 False predictii,
predictii, zvonuri – impact negativ…
negativ… nu
suntem suficient de pregatiti !!!
 Informatiile din mass - media cu privire la
predictii si dezastre seismice fanteziste sunt
descurajante pentru locuitorul obisnuit,
deoarece nu se pun in evidenta si aspectele
care l-ar putea ajuta sa se protejeze in astfel
de situatii
situatii..


În cazurile unor instituții cu
pacienți numeroși
 Atenție

la psihologia și posibila reacție
negativă de grup!

Cum stă
stăm?
populatia cunoaste unele date de baza si
detalii privind hazardurile (pericolele), dar
acestea sunt insuficiente pentru a asigura o
protectie eficienta
eficienta;;
 expunerea la risc si riscul din marile
aglomerari urbane sunt in crestere
crestere,, ca
urmare a efectului cumulativ al mai multor
seisme,,
seisme
deteriorarii
si
imbatranirii
materialelor
 Dar cei cu dizabilități sunt în alte situații
situații...
...
 Oare se (mai) poate face ceva?


CARE ESTE SITUAȚIA PERSOANELOR CU
DIZABILITĂȚI?
 Convenții

ONU, Carte internaționale,
2021-2030
 Strategia UE 2021 Strategia națională 20212021-2027
 Instituții publice responsabile
 Regulamente, ghiduri de bune practici
 Activități ONG
 Voluntariat

CU TOATE ACESTEA, SITUAȚIA ÎN 2021 NU ESTE ROZĂ
Un raport complex și critic, de
425 pag.
MMPS și Banca Mondială
„Diagnoza situației persoanelor cu
dizabilități în România” elaborată în
cadrul Acordului privind Serviciile de
Asistență Tehnică Rambursabile cu
privire la „Consolidarea mecanismului
de coordonare aferent implementării
Convenţiei Națiunilor Unite privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi
(CDPD)”.
Raport transmis către Autoritatea
Naţională
pentru
Drepturile
Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii și
Adopții, care apare pe copertă
împreună cu MMPS

Problemele legate de vulnerabilitatea la dezastre


Idei de bază
– DrepturiDrepturi-Accesibilitate
Accesibilitate--Vulnerabilitate
– Vulnerabilitatea la situații de risc și urgențe
umanitare (pag. 25)
– Persoanele cu dizabilități au un risc ridicat să
devină victime în cazul unor dezastre.
dezastre.
– Vulnerabilitatea la dezastre
(pag. 5454-61)
 este important ca statul să asigure persoanelor
cu dizabilități nu doar accesul către aceleași
resurse de intervenție în situații de risc
disponibile pentru populația generală
generală,, ci și
către resurse speciale de intervenție create
pentru nevoile persoanelor cu dizabilități.
dizabilități.

România nu este
suficient
pregătită pentru
a reacționa la
dezastre..
dezastre
Acest lucru,
lucru,
combinat cu
gradul scăzut de
accesibilitate al
infrastructurii,,
infrastructurii
face ca
persoanele cu
dizabilităţi să fie
în mod special
vulnerabile în
cazul unui
dezastru..
dezastru

Ce ne lipsește ?








Planurile de acțiune în situații de urgențe la nivel
județean nu prevăd proceduri speciale pentru
persoanele cu dizabilități
dizabilități.. Avem nevoie de iintervenții
ntervenții
particularizate la nevoile persoanelor cu dizabilități
În puținele planuri de acțiune și intervenție care
vizează și persoanele cu dizabilități,
dizabilități, măsurile se
adresează cu preponderență persoanelor cu
dizabilități locomotorii
locomotorii..
La nivel național,
național, există un serviciu de apel în regim
de urgență pentru persoanele cu dizabilități de auz
sau de vorbire,
vorbire, dar utilizarea lui nu este monitorizată.
monitorizată.
Personalul implicat în intervențiile în situații de
urgență nu este pregătit pentru a răspunde nevoilor
persoanelor cu dizabilități.
dizabilități.

CE CONCLUZIE REZULTĂ?
Că trebuie să găsim modalități de protecție
personale și/sau de grup sau în familie, în
locul unde ne găsim, până ar sosi
personalul IGSU (dacă ss-ar impune
evacuarea, în funcție de ce eveniment ss-a
produs)
 Idei există, unele au fost verificate la seisme
precedente
 Să arătăm un anume optimism precaut


Dacă situația este atât de negativă, cum sperăm să
depășim obstacolul?









Înlăturând ideile simplist și mecanic repetate sau
chiar eronate despre ce se întâmplă la cutremur
Diseminând cunoașterea realistă și fără panică a
riscurilor posibile în fiecare zonă și tip de clădire
Promovând acțiunile protectoare fezabile
Asigurând instruirea corectă a celor care sunt
imediat lângă cei cu dizabilități, a celor legal
responsabili, o abordare de jos în sus și pe
orizontală, cu colaborare între cei expuși
Căutând să antrenăm ONG și să învățâm de la
persoanele cu dizabilități care au trecut prin
experiența unor evenimente

IDEEA WEBINARELOR ECBR

Să avem nu numai planuri, ci și cunoaștere
realistă...date din ingineria seismică
 Să îi informăm, convingem și să îi instruim
mai întâi pe cei fără probleme și/sau pe cei cu
dizabilități de grad redus, pentru a găsi căi de
dialog și soluții fezabile pentru situațiile celor
cu dizabilități specifice mai grave
 Să îi informăm și să găsim soluții direct cu
medici, psihologi, cadre didactice specializate,
personal de îngrijire, administratori, tehnicieni,
manageri, publici și privați, cât și autoritățile
care au responsabilități legale


RISCUL SEISMIC AL CONSTRUCTIILOR EXISTENTE








Ordonanta Guvernului nr.
nr. 20/
20/1994 privind reducerea
riscului seismic al constructiilor existente
Actiune de interes national
Insuficient aplicata la cladirile din domeniul sanatatii
Nu este suficienta consolidarea structurii
Partea de functiuni - fluxuri – PSI – echipamente
trebuie aproape complet reproiectata
Strategia Națională SNRRS va reconsidera toate
prevederile din OG 20/
20/1994

Potrivit OG 20/
20/1994,
1994, la locuinte sunt subventionate din fonduri
publice o mare parte din costurile implicate
Ordonanta prevede:
prevede:
 efectuarea unei expertize tehnice asupra clădirii de către un un
expert atestat de MD
MDRAP
RAP (anterior MLPAT sau MLPTL), lucrând
printr--un institut, universitate, firmă sau ca persoană fizică
printr
autorizată;;
autorizată

Cladirile noi
Structura si Componentele
Componentele Nestructurale
trebuie sa respecte Codul P100
P100--1/20
1/2013
13


CNS – Componente Nestructurale



Conditiile de sigurantă si regulile de proiectare sunt
diferentiate în functie de următorii parametri:
– clasa de importantă a constructiei;
– acceleratia seismică a terenul ag la amplasament;
– categoria (functiunea) CNS;
– caracteristicile constructive ale CNS si ale
prinderilor acestora;
– interactiunile componentelor nestructurale cu
elementele structurii principale.

CNS - Subsistemul componentelor nestructurale
este constituit din următoarele categorii de
componente:
A. Componente arhitecturale (elemente de constructie):
A.1. Elemente atasate anvelopei constructiei:
– finisaje, elemente de protectie termică sau decoratii din cărămidă,
beton, piatră, materiale ceramice, sticlă sau similare care au ca suport
elementele de închidere, structurale sau nestructurale;
– copertine, balustrade, atice, marchize, profile ornamentale, statui;
– firme, reclame, antene de televiziune.
A.2. Elemente ale anvelopei:
– elementele structurii proprii a anvelopei - panouri de perete pline sau
vitrate,
– montanti, rigle, buiandrugi, centuri si alte elemente care nu fac parte
din
– structura principală a constructiei;
– tâmplăriile înglobate, inclusiv sticla.
A.3.Elemente de compartimentare interioară fixe sau amovibile (inclusiv
finisajele si tâmplăriile înglobate).
A.4. Tavane suspendate.
A.5. Alte elemente de constructie: garduri de incintă (împrejmuiri).


B. Instalatii:
– B.1 Instalatii sanitare.
– B.2 Instalatii electrice/iluminat.
– B.3 Instalatii de încălzire, de conditionare si de ventilatie.
– B.4 Instalatii speciale cu utilaje care operează cu abur sau cu
apă la temperaturi ridicate (bucătării, spălătorii, etc).
 C. Echipamente electromecanice:
C.1 Ascensoare.
C.2 Scări rulante.
 D. Mobilier si alte dotări:
– D.1 Mobilier profesional: de birou (rafturi, dulapuri), din unităti
medicale, de
– cercetare, inclusiv sistemele de computere, din muzee de
interes national.
– D.2 Mobilier si dotări speciale din constructii din clasa de
importantă I: panouri de control si comandă ale dispeceratelor
din servicii de urgentă, din unităti de pompieri, politie, centrale
telefonice, echipamente din statii de radiodifuziune/televiziune
si similare.
– D.3 Rafturi din magazine si din depozite accesibile publicului.


Proprietarii raspund pentru placaje
placaje sau antene care cad

Proprietarii raspund pentru panouri
panourile
le publicitare de pe blocul lor

Cum se misca mobilele la seism ?
Sunt periculoase ?

Cum se misca mobilele la seism ?
Sunt periculoase ?

Experienta japoneza: calcule si dispozitive pentru
prevenirea caderii mobilelor
留める

水平にかかる力
重心の高さ

重心を下げる
低い家具
上下にかかる力
＝重さ
＝ｍ×ｇ
（質量×重力加速度）

重心

家具用免震

地震のときに
水平にかかる力
＝ｍ×α
（質量×水平加速度）
滑りやすさ

上下にかかる力
突っ張り棒

Caderea
mobilelor

Latime
Inaltime

＜

Acceleratie
orizontala
Acceleratie
gravitationala

Cutremurul Loma Prieta, SUA, 1989

Cutremurul Loma Prieta, SUA, 1989

Fixarea mobilierului in Japonia

CE SE POATE ÎNTÂMPLA LA CUTREMUR ÎNTR
NTR--O
INSTITUȚIE DE ÎNGRIJIRE
În zonele seismice, siguranta acestor instituții prezintă
importanță atât prin rolul lor specific, cât si prin prezenta unui
număr de pacienti care trebuie protejati.
Se pot produce următoarele categorii de efecte:

 avarii structurale si nestructurale, deformatii de elemente
care produc scoaterea din functiune a unitătii în perioada
de urgentă post-seismică. În cazul utilizării unor
constructii fără asigurare aniseismică eficientă sau cu
deformatii excesive la cutremur, se înregistrează răniri si
pierderi de vieti numeroase între pacienti si personal;
 avarii si disfunctionalităti în instalatiile electrice, sanitare,
de alimentare cu apă, de căldură, combustibil la sediul
propriu sau în zona învecinată, a căilor de acces
implicând fuctionarea unitătii, la capacitate, partial sau
total, în perioada în care după cutremur solicitările sunt
maxime;


RISCURI LA CUTREMUR
Riscurile avute în vedere în cazul clădirilor instituțiilor de îngrijire și
tratament sunt:

generale- comune tuturor clădirilor civile

specifice acestor institutii :
 aglomerare de persoane cu capacităti fizice si psihice diminuate
 aglomerare de persoane posibil purtătoare de infectii microbiene,
concomitent cu concentrarea de activităti (acte medicale) care
comportă manipulări ale germenilor patogeni cu risc de proliferare
si răpândire
RISCURI SPECIFICE

Cu privire la rezistentă si stabilitate, toate constructiile ar trebui să

asigure de la proiectare sau după reabilitare satisfacerea exigentelor
utilizatorilor pe întreaga durată de serviciu în conditiile unei exploatări
normale. Cu toate acestea, se pot produce:
prăbusirea totală sau partială a clădirii, avarii ale constructiei

rezultând din accidente tehnice, deformări de mărime
inadmisibilă ale elementelor structurale care să provoace avarierea
elementelor nestructurale ale clădirii, a instalatiilor sau a aparaturii
medicale
 Defectiuni in starea utilitătilor, în mod special alimentarea cu apă,
curent electric etc.

Spre deosebire de alte fenomene naturale, miscarea seismică
reprezintă o solicitare simultană a terenului, structurilor de clădiri,
a echipamentelor, instalatiilor, mobilierului si persoanelor
prezente, cu un potential distructiv si de stres extraordinar, care
poate afecta grav capacitatea unitătilor de a-si îndeplini atributiile,
 răsturnarea, deconectarea si avarierea (prin prăbusirea unor
elemente
structurale
sau
nestructurale,
tencuieli,
ornamente) a aparaturii de investigare, tratament,
spitalizare, a stocurilor de materiale sanitare si
medicamente;
 efecte combinate;
 supraaglomerarea unitătilor cu pacienti si victime care
trebuie tratati de urgentă în lipsa unei pregătiri prealabile
pentru astfel de situatii sau a aparitiei unor solicitări natură
diferită celei obisnuite;
 imposibilitatea sau reducerea capacitătii de management,
logistică si asigurare a resurselor de interventie în situatia
creată.

Sistemul structural + nestructural trebuie sa
asigure protectie la seism

Amenajarea de interior trebuie sa previna accidentele in caz de
seism

Sa anticipam si sa prevenim pericolele in clădiri
clădiri..
Poster MLPATMLPAT-INCERC, 1991 (E.S. Georgescu)
Georgescu)

Sa anticipam si sa prevenim pericolele.
Recomandari pentru locuitori si proprietari
SUA - FEMA 528 9/2005 (ver.2014)

SUA – Website – 2014. Ghid cu imagini interactive de
modalitati simple de fixare a mobilierului si
echipamentelor casnice

Măsuri de pregătire a clădirilor pentru cutremur:
cutremur:








Analizați și regândiţi mobilarea clădirii instituț
Analizați
instituției:
iei: nu aglomeraţi
spaţiile cu diverse piese instabile la seism în vecinătatea
locurilor în care stau sau trec frecvent persoane!
persoane!
identificaţi mobilierul auxiliar şi obiectele grele care atârnă
peste paturi,
paturi, canapele
canapele,, mese,
mese, şi pot cădea peste acestea,
acestea,
înlocuiţi--le cu altele mai uşoare,
înlocuiţi
uşoare, fixaţifixaţi-le să nu se deplaseze
deplaseze,,
astfel încât să nu pericliteze viaţa sau integritatea corporală în
cazul unor oscilaţii sau al căderii unor obiecte precum
precum:: lămpi
grele,, lustre, tablouri
grele
tablouri,, oglinzi
oglinzi,, vase, acvarii
acvarii,, boxe, dulapuri
dulapuri,,
rafturi etajere
etajere,, etc
etc.;
.;
asiguraţi piesele grele de mobilier suprapuse şi înalte între ele
şi prin prindere de un perete
perete,, grindă solidă
solidă,, mai ales la etajele
superioare unde oscilaţiile sunt mai puternice sau în locurile
unde sunt multe persoane;
persoane;
amplasaţi aparatele casnice mai grele sau pe rotile (ex. maşini
de spălat,
spălat, frigidere,
frigidere, etc.), astfel încât să nu se afle în
vecinătatea ieşirilor din încăperi
încăperi,, spre a nu bloca accesul,
accesul, prin
deplasare,, în cazul unui seism
deplasare
seism;;









limitaţi deplasările aparatelor mari prin fixare,
fixare, în aşa
fel încât
încât,, în caz de cutremur
cutremur,, racordurile să nu sufere
deteriorări;;
deteriorări
amplasaţi obiectele fragile şi valoroase într
într--un loc jos şi sigur,
sigur,
depozitaţi vasele care conţin chimicale sau combustibili în
dulapuri în care să nu se poată răsturna
răsturna,, în încăperi în care nu
se locuieşte şi unde nu există pericol de contaminare şi
incendiu;;
incendiu
asiguraţi uşile dulapurilor cu închizători eficiente la oscilaţii
oscilaţii,,
astfel încât deplasarea veselei depozitate să nu producă
accidente;
procuraţi şi amplasaţi conform normelor PSI extinctoarele
extinctoarele,, întrîntrun loc cunoscut şi accesibil în orice moment, lângă sursele
potenţiale de incendiu şi exersaţi modalitatea în care se
utilizează..
utilizează

Aspecte specifice privind planificarea activitătilor de
pregătire antiseismică a personalului
Pregătirea antiseismică poate privi cateva categorii de
personal:
conducerea medicală și administrativă;
cadrele medicale cu studii medii si atributii cheie în
asigurarea serviciilor medicale în situatii de urgentă;
cadrele tehnico-auxiliare si administrative implicate în
asigurarea activitătilor curente.


Factorii care influentează reactia si comportarea umană în caz de
cutremur:
 factorii cauzali: oscilatiile terenului si ale constructiei, care
actionează fizic si psihic asupra individului sau grupului;
 factorii fiziologi si psihologici: reprezintă efectul celor cauzali;
 factorii de educatie, instruire si sociali: conditionează atât reactia
individuală cât si a colectivitătilor;
 factorii circumstantiali: (oră, sezon) reduc sau amplifică actiunea
celor precedenti.

UN PLAN (CÂT DE SCURT) DE PROTECTIE SI
EVACUARE (LA NEVOIE) A ANGAJAŢ
ANGAJAŢILOR ŞI
PACIENȚILOR DIN CLĂDIRE / INCINTĂ
INCINTĂ








Il aveţi (undeva), aşa cum este
cerut de ISU ??
Unde este pus ? La...secret ?
Câţi colegi îl cunosc ?
Când l-aţi aplicat ultima dată ?
Este potrivit (şi) pentru cutremur ?
Se pot face multe, chiar pentru
persoane cu dizabilități, vârstnice
etc

Situatii tipice (ipoteze) de incidentă a cutremurului în
raport cu activitatea din instituții de îngrijire
Din analiza experientei cutremurelor precedente
rezultă cateva situatii pentru care tot personalul
trebuie să fie instruit:
 protectia antiseismică si reactia controlată în
cazul cutremurului pe durata activitătilor în zi
de lucru;
 protectia antiseismică si reactia controlată în
cazul cutremurului pe durata activitătilor în zi
nelucrătoare (acolo unde nu este flux
permanent)
 protectia antiseismică si reactia controlată în
afara unitatii (pe drum spre casă, în locuintă, în
localitate, în locuri aglomerate);

SCENARII DE IMPACT
Pregătirea va lua în consideratie ca ipoteze specifice,
în corelatie cu sistemul de ture si permanenta cadrelor
medicale si de conducere, următoarele ipoteze:
• cutremurul pe timp de zi
• cutremurul pe timp de noapte
• cutremur în sezon cald;
• cutremur în sezon rece.
Personalul trebuie să fie informat si asupra modului
de comportare si riscurilor din propria locuintă, cartier,
localitate ca si asupra reactiei ce trebuie să o aibă
împreună cu familia.
Regulamentele si protocoalele legal aplicabile trebuie
corelate cu aceste situatii.
 Detalii: https://inforisx.incd.ro/

PREGĂTIREA PENTRU COMPORTAREA ŞI
INTERVENŢIA IN SITUATIA
SITUATIA DIN TIMPUL ȘI DE
DE DUPA
CUTREMUR ÎN INSTITUTII DE ÎNGRIJIRE ȘI
TRATAMENT AL PERSOANELIOR CU DIZABILITĂȚI
Conducerea și personalul trebuie sa fie pregatite
pentru a se proteja și a proteja pacienții, în funcție de
vârstele, afecțiunile și dizabilitățile pe care le
cunosc anticipat , conform principiilor medicale și
psihologice

Măsurile privind pregătirea personalului pentru a face
faţă unui seism:
seism:








protecţia în clădire
clădire,, prin cunoaşterea locurilor adecvate de
adăpostire în timpul seismului
seismului,, cum ar fi: tocul uşii,
uşii, o zonă
depărtată de ferestre,
ferestre, lîngă un perete structural rezistent,
rezistent, locul
de sub o grindă,
grindă, masă ori un birou sub care se poate intra uşor
uşor;;
aceasta recomandare implică o cunoaştere în prealabil a acelor
elemente rezistente
rezistente,, apelând şi la sfaturile unui speciali
specialist
st;;
protecţia individuală şi de grup
grup,, prin cunoaşterea regulilor de
comportare raţională în caz de cutremur sau în cazul unei
alunecări de teren
teren;;
protecţia în clădire prin cunoaşterea locului de amplasare a
comutatoarelor,, siguranţelor
comutatoarelor
siguranţelor,, robinetelor generale şi locale
pentru electricitate,
electricitate, apă şi gaze şi modul lor de manevrare
manevrare,,
astfel încât,
încât, la nevoie,
nevoie, după seism,
seism, să poată fi luate măsurile
minime de intervenţie de urgenţă (închidere/
închidere/deschidere)
deschidere) ;
necesitatea de a avea la indemână o trusă de scule adecvată
pentru deblocări,
deblocări, unelte şi scule pentru intervenţii la reţelele
gaze şi apă sau pentru deblocări uşoare
uşoare;;

PACIENȚI RELATIV INDEPENDENȚI ÎN INSTITUȚIA DE
ÎNGRIJIRE
Recomandări din SUA pentru cei cu deficiențe locomotorii, care
sunt activi și/sau relativ independenți dar care nu pot aplica
recomandările obișnuite (Eart hquake Preparedness Guide for
People with Disabilities/AFN © Earthquake Country Alliance,
USA)::
USA)










Asigurați-vă că în jurul dvs nu sunt mobilier sau obiecte care să cadă
Asigurațipeste locurile unde stați, dormiți sau lucrați, și peste căile de circulație
folosite de dvs.
Faceți din timp un plan aplicabil în caz de urgență și niște căi sau
contacte spre a primi informații și a comunica cu persoane care vă pot
ajuta, despre ce trebuie făcut imediat după un cutremur, dacă nu ați
putea să vă descurcați singur.
Asigurați--vă la îndemână un rucsac de urgență cu un minim de
Asigurați
medicamente, documente, rezerve de apă și alimente uscate, lanternă,
fluier de solicitat ajutor etc.
Unii pacienți se pot încadra în aceste categorii si trebuie instruiți ca să
reducă cerințele din partea personalului
Persoanele în situații similare, care se află în familie sau singuri ar trebui
să fie similar instruiți și sprijiniți de Asociații / ONG, Crucea Roșie

Recomandări din SUA
pentru persoanele cu deficiențe auditive:




Asigurați-vă din timp niște căi sau contacte spre a primi informații și a
Asigurațicomunica cu persoane care vă pot ajuta, despre ce trebuie făcut
imediat după un cutremur.
Asigurați--vă la îndemână un rucsac de urgență cu un minim de
Asigurați
medicamente, documente, rezerve de apă și alimente uscate, lanternă,
fluier de solicitat ajutor etc.

Recomandări din SUA
pentru persoanele cu deficiențe de vedere:






Familia sau prietenii să ia măsuri ca să nu existe mobilier sau obiecte
care să cadă peste locurile unde stați, dormiți sau lucrați, și peste
căile de circulație cunoscute de dvs. Căderea unor astfel de obiecte vă
poate limita sau împiedica evacuarea, dacă ar fi necesară.
Asigurați--vă din timp niște prieteni și mijloace pentru a primi informații
Asigurați
și a comunica unor persoane care vă pot ajuta ca să faceți față unor
incidente de tip foc sau scurgere de gaze sau apă și să repună la loc
obiectele căzute după un cutremur.
Asigurați--vă la îndemână un rucsac de urgență cu un minim de
Asigurați
medicamente, documente, rezerve de apă și alimente uscate, lanternă,
fluier de solicitat ajutor etc.

•Experienta cutremurelor precedente a dovedit că este
util să aveti cunostinte necesare supravietuirii până la
interventia echipelor de salvare, chiar în cazul unei
situatii extreme în care, de exemplu ati fi surprins sub
niste dărâmături, mobilier răsturnat sau într-o cameră,
incintă (ascensor etc.) blocată, prin întepenirea usilor
sau din alte cauze ;

Cutremur Zagreb,
martie 2020

Cutremur Zagreb, martie 2020
Evacuarea unor spitale avariate

Cutremur Izmir, Turcia, M 7,
30 octombrie 2020

SUA Cutremurul Northridge / Los Angeles 1994
Avariile instalatiilor de aer conditionat au impus evacuarea acestui
spital

In alte cazuri, miscarea
seismică a rupt tevile de la
sprinklere iar apa a facut
inutilizabile multe spitale

INCENDII FARA CUTREMUR
Spitalul județean Piatra Neamț, 14.11. 2020

Spitalul Matei Balș, 29.01.2021

SJU Constanța, 24.07.2021

Spitalul de Boli
Infectioase Constanta,
1.10.2021

O rugaminte in final pentru dumneavoastra,
dumneavoastra,
ca persoane din zone seismice
Invatati din istorie!
istorie!
 Cercetati amintirile despre avariile si pagubele provocate
de cutremurul din 1977 (si altele
altele)) in casele familiei dvs
Cautati sa locuiti intr
intr--o casa rezistenta!
rezistenta!
 Daca este o casa veche cu fisuri sau un bloc cu bulina
bulina,,
interesati--va si participati la consolidarea constructiei
interesati
Fixati mobilele inalte si zvelte de langa locurile unde familia
se aduna
aduna!!
 Cumparati de la Bricostore niste coltare simple de fixare
si fixati o mobila in weekendul care vine
Discutati in familie despre prevenirea efectelor dezastrelor
si verificati propria locuinta!
locuinta!

 Să

fie un început bun al unei abordări
pro--active!
pro

 Vă

mulțumim!

