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Herman

Să învăţăm împreună despre dezastrele naturale

Confederaţia Caritas România

Cuvânt înainte
Pentru cei mici...
Dragi copii!
Aţi auzit despre inundaţii, cutremure, incendii sau alunecări de
teren? Aţi văzut astfel de evenimente la televizor sau aţi trecut în
mod direct printr-o astfel de experienţă?
Crabul eremit Herman în viaţa lui a trecut prin toate. A aflat pe
propria piele ce înseamnă să ai casa distrusă de vânt, inundată sau
arsă într-un incendiu. Acum Herman are multe de povestit...
În primul rând vrea să ne ajute să nu păţim ca el. Catastrofele pot să
se întâmple din nefericire oricând, Dar putem să fim pregătiţi. Cine
ştie ce se poate întâmpla, cum poate să se protejeze şi ce este de făcut
când se întâmplă o catastrofă va fi mult mai puţin afectat. În unele
cazuri poate fi vorba chiar de viaţă sau de moarte.
Herman ne invită să învăţăm împreună cu el. Haideţi să studiem
această broşură, să completăm exerciţiile propuse şi să fim şi noi la
fel de bine pregătiţi pentru situaţii de urgenţă ca şi el.

Pentru cei mari...
Dragi părinţi, bunici, învăţătoare, profesori!
Ultimii ani ne-au arătat că nimeni nu se poate considera în
sigurantă în ceea ce priveşte calamităţile naturale. Inundaţiile şi
alunecările de teren au afectat multe zone ale României, dar pe
viitor nici un cutremur de amploare nu este exclus.
Calamităţile în sine nu pot fi evitate în totalitate, însă putem fi
pregătiţi, putem şti ce ne aşteaptă, cum să ne protejăm şi ce este de
făcut în cazul unei catastrofe.
Această brosură vrea să informeze şi să pregătească copiii pentru
diferite situaţii de urgenţă. Broşura conţine multe exerciţii care îi
vor motiva pe copiii noştri să se preocupe şi să conştientizeze
riscurile care există în jurul lor.
Dar copiii nu se vor descurca singuri. Sunt multe teme care trebuie
discutate cu ei, uneori având nevoie de informaţii suplimentare. Vă
rugăm să îi sprijiniţi pe copiii din familia sau clasa dumneavoastră şi să
prelucraţi împreună cu ei toate capitolele din această broşură. Aşa
vom ajunge cu toţii să fim mai bine pregătiţi, să facem faţă mult mai
bine calamităţilor naturale şi altor evenimente nedorite.
Echipa Caritas

Caritas este organizaţia umanitară a bisericii catolice. Există 162 de organizaţii membre care îşi desfăşoară
activitatea în peste 200 de ţări şi teritorii. În România există 6 organizaţii Caritas Romano-Catolice: Alba-Iulia,
Timişoara, Bucureşti, Oradea, Iaşi, Satu Mare şi 5 organizaţii Caritas Greco-catolice: Blaj, Cluj, Oradea,
Maramureş, Lugoj.
Organizaţiile Caritas din România oferă servicii sociale şi programe umanitare în mod nediscriminatoriu pentru
toate persoanele care au nevoie de sprijin.
Confederaţia Caritas România a luat naştere ca urmare a necesităţii organizaţiilor Caritas din România de a avea
un for la nivel naţional şi internaţional, menit să reprezinte şi să apere interesele carităţii sociale promovate de
acestea. Confederaţia Caritas România este un instrument continuu de lobby intern şi internaţional, fiind
organismul reprezentativ al membrilor săi, urmărind şi cooperarea cu alte organizaţii indiferent de naţionalitate
sau apartenenţa religioasă sau politică.
Confederaţia Caritas România derulează mai multe proiecte de interes naţional, „Programul de intervenţie în
situaţii de urgenţă” fiind unul dintre acestea.

HERMAN, C.D.I.
ŞI CĂUTAREA COCHILIEI
Bună ziua.
Numele meu este Herman şi sunt un
crab eremit. Ştiu la ce vă gândiţi
acum. Crabii eremiţi nu pot vorbi!
Ei bine putem vorbi, deşi de obicei
vorbim în şoaptă doar între noi.
Acum vorbesc atât de tare
pentru că am o poveste de spus.
De când eram doar un mic crab
eremit în căutarea primei mele
cochilii şi până acum, am învăţat
o mu l ţ i m e de luc r u r i . S ă v ă
povestesc...
Pentru început, ştiaţi că noi, crabii eremiţi, ne naştem
fără cochilie? Cât suntem încă micuţi, părinţii noştri ne
trimit în lume să ne alegem o cochilie. Nu ne este greu să ne găsim una. Sunt o
mulţime de cochilii în jurul nostru, din care putem să alegem.
Am primit următorul sfat: nu-ţi alege o cochilie prea mică sau una prea mare! Am
crezut atunci că asta era tot ce trebuia să ştiu.
Prima mea cochilie nu a fost nici prea mică, nici prea mare. Era tocmai potrivită
pentru mine. Îmi plăcea culoarea ei şi mă gândeam că voi locui în ea pentru mult
timp. Găsirea unei cochilii bune a fost un lucru uşor!
Dar mă înşelasem!

Nu mult după
ce am găsit prima mea cochilie a început să sufle un vânt foarte puternic.
Puteam să aud vântul şuierând în afara cochiliei mele. Era foarte puternic
şi am fost nevoit să mă agăţ de creanga unui copac. M-am cuibărit adânc în
cochilie şi m-am gândit că sunt în siguranţă.
Atunci, înainte să-mi pot da seama ce se petrece, s-a întâmplat ceva
îngrozitor...Cochilia mea a fost luată de vânt! N-am mai găsit-o niciodată!

Vântul sufla foarte tare şi eu nu făcusem nimic ca
să-mi protejez casa. Când furtuna s-a oprit, nu am avut de ales şi a trebuit să plec
în căutarea unei noi, şi sper mai bune, cochilii. Curând am găsit o nouă cochilie. Îmi
plăcea mult. Asta va fi o casă bună, m-am gândit eu. De data asta însă mă voi
asigura că în timpul unei furtuni puternice nu va mai fi luată de vânt. Am legat-o
cu centuri împotriva uraganelor şi am făcut tot ce am putut ca să-mi protejez
cochilia de vânturile puternice. Eram foarte fericit. Noua mea casă era
confortabilă şi sigură.
Sau cel puţin aşa am crezut.
Apoi, într-o zi a început o ploaie groaznică. Ploua şi ploua. Părea că trecuseră zile
întregi de când ploua. Am rămas în cochilia mea unde era cald şi uscat – pentru o
vreme. Apoi nivelul apei a început să crească şi dintr-o dată totul în jurul meu era
sub ape! Apoi apa a pătruns în cochilia mea şi a umplut-o cu noroi. Era o mizerie
totală şi nu mi-a plăcut deloc! Am fost nevoit să-mi părăsesc cochilia şi
di n
nou
să
pornesc în
căutarea uneia
noi.

Pun pariu că nu credeai că este atât de
greu să fii un crab eremit!
Eram hotărât să învăţ din greşelile mele şi să aleg
cochilia perfectă. Aşa că de data asta am protejat
cochilia atât de vânturile puternice cât şi de inundaţii.
Eram fericit din nou. Nici un uragan, nici o tornadă şi
nici o inundaţie nu mai putea să îmi strice cochilia. Aşa
că, până la urmă, să fii un crab eremit nu era atât de
rău!

Pentru o vreme totul a fost bine. Apoi, într-o zi pământul s-a
zguduit. Pământul a huruit sub mine. Nu ştiam ce să fac! Am rămas în
cochilia mea sperând că totul o să fie bine. Dar n-a fost să fie aşa. În jurul
meu toate lucrurile au început să cadă şi ceva a căzut exact pe mine. În
cochilia mea apăruse o gaură imensă şi eu puteam să văd ce se întâmpla
afară!
Ăsta era un lucru groaznic iar eu eram foarte supărat. De ce se tot
întâmplau lucruri din astea?

Aşa că am plecat în
căutarea unei noi cochilii care trebuia să fie:
- Nici prea mare
- Nici prea mică
Protejată de vânturi
Protejată de inundaţii
Protejată de cutremure
Am verificat şi reverificat cochilia mea. Am citit cărţi care mă învăţau cum
să mă protejez de dezastre naturale. Unele din lucrurile pe care le citeam
erau uşoare, iar altele mai dificile. Ca să învăţ lucrurile dificile am cerut
ajutor. Dar una peste alta, nu a fost o treabă grea. Şi a meritat din plin
timpul şi efortul.
În sfârşit eram în siguranţă în cochilia mea. Vântul bătea cu putere, dar
cochilia mea rezista. Au venit inundaţiile, dar cochilia mea a rămas
uscată. Când pământul s-a cutremurat, cochilia mea a rămas neciobită.
Era din nou bine să fii crab eremit. Începusem să am o viaţă liniştită. De
unde era să ştiu ce avea să vină?

Eram la grătar cu câţiva dintre prietenii
mei. Era o frumoasă zi de vară şi noi ne
distram de minune. Dintr-o dată, cochilia mea
a luat foc!
Nu aveam stingător de foc şi în jurul cochiliei
mele crescuseră o mulţime de tufe uscate, pe
care nu mă gândisem să le curăţ. Am fost nevoit
să-mi abandonez cochilia, să fug din ea! A fost o
pierdere mare.
Eram foarte trist.
Cochilia mea specială, la care lucrasem atât de
mult, era din nou distrusă.

Aşa că, de data asta, când mi-am
căutat o nouă cochilie m-am asigurat că
ea era:
-Nici prea mare
-Nici prea mică
-Protejată de vânt
-Protejată de inundaţii
-Protejată de cutremure şi
-Protejată de foc

Eram sigur că acum eram în siguranţă şi că mi-am învăţat lecţiile. Cochilia
mea era complet protejată de dezastre naturale!
Apoi mi-am dat seama că alţi crabi eremiţi nu cunoşteau lucrurile pe care eu le
învăţasem. Şi nici alţi oameni – ca voi de exemplu - nu cunoşteau lucrurile pe care
eu le învăţasem. Ăsta este motivul pentru care vă vorbesc acum. Am învăţat
despre cât de important este să fii protejat de dezastrele naturale.
Acum mă numesc Herman, C.D.I. – Crab Deosebit de Important. Călătoresc peste
tot şi spun tuturor despre cum să prevină stricăciunile pe care le poate provoca
un dezastru natural.
Puteţi să veniţi şi voi alături de mine. Aflaţi ce fel de dezastre naturale se pot
întâmpla în localitatea voastră şi apoi aflaţi cum puteţi să vă protejaţi pe voi,
casa şi familia voastră de ele.
Acum trebuie să plec. Sunt o mulţime de oameni în lume care nu ştiu cum să
prevină dezastrele naturale.
Puteţi să mă ajutaţi spunându-le şi altora povestea mea.
Şi data viitoare când veţi vedea un crab eremit, opriţi-vă şi spuneţi “Bună ziua!”
S-ar putea să fiu eu crabul acela.

Din fericire nu trebuie
să ne descurcăm singuri.
Sunt mulţi oameni, multe
instituţii şi multe
organizaţii, care ne vin în
ajutor.

Salvarea:
Transportă oameni răniţi şi bolnavi
la spital şi acordă primul ajutor.
Enumeră minim trei situaţii în care
intervine salvarea:

Pompierii:
Se ocupă cu stingerea incendiilor,
dar şi cu salvarea oamenilor şi
bunurilor în alte situaţii de urgenţă.
Enumeră minim trei situaţii în care
intervin pompierii:

Armata:
Intervine în urma catastrofelor,
dacă este nevoie de utilaje grele şi
mulţi oameni.
Enumeră minim trei situaţii în care
intervine armata:

Autorităţile locale:
Autorităţile locale iau măsurile
necesare de evacuare în caz de
catastrofă şi sprijină populaţia
afectată.
Enumeră minim trei situaţii în care
intervin autorităţile locale:

Organizaţii
(de exemplu Caritas):
Distribuie ajutoare, dar oferă şi
ajutoare medicale şi consiliere.
Enumeră minim trei situaţii în care
intervin organizaţiile:
Dacă ai nevoie de ajutor şi nu
găseşti un adult care să te ajute,
sună la

112
(număr unic pentru situaţii de urgenţă)

Dezastrele naturale au devenit
un fenomen frecvent în România

Mai multe case distruse şi 3 persoane decedate
în Maramureş, vara 2008

În 2007 au avut loc 13500 de incendii în România

160 de case au fost grav avariate de alunecările de teren
în Seciuri, jud. Gorj în anul 2006

În primavară 2006, Dunărea a inundat mai
multe sate din judeţul Dolj.
Peste 1000 de familii au rămas fără casă

Inundaţii în 5 judeţe, vara 2008

Vadu Roşca – un sat distrus aproape complet în 2005

16 persoane au murit în inundaţiile din
judeţul Harghita în august 2005

Numai în satul Apă Asău peste 45 de case
au fost distruse de inundaţii în 2005
Satul Ostrov în anul 2006:
Dunărea a distrus peste 120 de case

În data de 4 martie 1977 un cutremur puternic a lovit
municipiul Bucureşti. Au murit 1500 de persoane.
150000 de locuinţe au fost distruse sau avariate.

Inundaţii
Inundaţiile – sunt cele mai frecvente dezastre din România şi pot fi provocate de
ploi abundente, topirea zăpezilor sau ruperea digurilor şi a barajelor.
Inundaţiile sunt de mai multe feluri: inundaţii de câmpie şi viituri. Viiturile sunt
acele inundaţii provocate în timp scurt şi foarte repede. Apa are o forţă de
distrugere foarte mare ,,măturând'' orice obstacol aflat în calea sa (construcţii,
poduri, porţiuni de cale ferată etc). Acestea sunt prezente în zonele de munte.
Inundaţiile de câmpie se produc mai lent şi de obicei pe parcursul mai multor zile.

Dacă eşti avertizat de o posibilă inundaţie, sau pur şi
simplu ţi-e teamă că se va întâmpla, du-te şi
vorbeşte cu părinţii tăi sau cu un adult.
lDacă autorităţile locale (primăria, poliţia, jandarmeria)
anunţă că trebuie evacuată localitatea, ia cu tine actele, banii
şi trusa de urgenţă. Ascultă de autorităţi dacă ai fost anunţat
că localitatea trebuie evacuată.
lDacă inundaţia te ia prin surprindere, încearcă să ajungi la un
loc sau pe un teren mai ridicat (deal). Dacă nu mai ai timp să
ajungi acolo, atunci urcă la etaj, în pod sau chiar pe acoperiş.
lEvită să intri în apă. Apa fiind murdară, nu vezi pe unde mergi şi
s-ar putea să te loveşti de obiecte ascuţite. Apa curgătoare de 20
de cm poate să ducă şi un adult.
lDupă inundaţii, apa din fântâni nu mai este bună de băut.
Consumă apă numai din surse sigure. Adică apă îmbuteliată sau
apă distribuită de autorităţi.
l

Exerciţiu:
Satul din imaginea de pe pagina
următoare a fost afectat de inundaţii.
Completează spaţiile libere din imagine
şi spune ce se întâmplă.

Exerciţiu inundaţii

Cutremure
Cutremurele sunt scuturări sau şocuri bruşte ale suprafeţei
pământului. Învelişul extern al pământului este format din plăci
tectonice mobile. Mişcarea plăcilor nu este uniformă şi se formează
o tensiune de-a lungul marginilor până când acestea se rup, iar
plăcile intră în balans. Energia acumulată se eliberează sub forma
unor cutremure mai mari sau mai mici.
Cutremurul principal este urmat de altele mai mici. Acestea sunt
provocate de faptul că rocile rupte încep să se reaşeze într-o poziţie
stabilă.
De cele mai multe ori îţi vei da seama că este cutremur din
mişcările " uşoare" ale pâmântului. Vei observa că plantele agăţate
se balansează sau obiectele cad de pe rafturi. Câteodată vei auzi un
zgomot sau vei simţi o zdruncinătură, zguduitură bruscă.

NU UITA:
Jos! Adăposteşte-te! Ţine-te!

lDacă

eşti în casă, îndepărtează-te de fereastră,
ascunde-te sub masă şi nu fugi afară!
l Dacă eşti afară, fugi departe de clădiri, departe de stâlpi
şi
linii de curent
într-un spaţiu deschis (curtea şcolii,
parcare, câmp, parc) şi stai ghemuit!
l Dacă eşti la şcoală, ascunde-te sub o bancă şi ascultă de
învăţătoare sau profesori.
l După cutremur dacă poţi caută un adult. Dacă ai rămas
blocat şi nu ai reuşit să ieşi, ascultă şi răspunde celor
care au venit să te salveze.

Sunt multe modalităţi prin care poţi să te
fereşti de pericolele unui cutremur:
- Mobilierul înalt şi obiectele grele
fixate pe perete/tavan să fie prinse bine
- Să cunoşti locurile sigure din casă
- Să nu pui obiecte grele (ghiveci de flori,
etc.) pe rafturi înalte
- Patul să nu fie sub geam

Vânătoare de obiecte periculoase
Căută dacă se găsesc astfel de obiecte periculoase în locuinţa ta. Scrie lângă
desenul respectiv unde se găseşte. discută cu părinţii tăi cum puteţi să asiguraţi
locuinţa voastră.
Rafturi şi biblioteci înalte

Boiler

Oglinzi la perete

Plante agăţate la tavan

Tablou greu deasupra patului

Lampa deasupra patului

Obiecte grele pe rafturi montate pe perete

Obiecte grele deasupra patului

Candelabru pe tavan

Desenează planul locuinţei tale. Marchează cu roşu toate locurile şi obiectele
periculoase. Marchează cu verde locurile unde vei fi în siguranţă în cazul unui
cutremur.

Alunecări de teren
Alunecările de teren sunt deplasări ale solului, line sau bruşte, ce au loc pe o
pantă. Surparea solului se produce treptat. Perioada de declanşare a
alunecărilor de teren poate fi uneori foarte lungă alteori foarte scurtă. De cele
mai multe ori, alunecările de teren se întâmplă când plouă abundent sau zăpada
se topeşte foarte repede.
Pe pantele abrupte, solul se deplasează cu viteză mare distrugând tot ce este în
calea lui, inclusiv case. Din această cauză, alunecările de teren produc dezastre
masive, chiar şi pierderi de vieţi omeneşti.
Alunecările sunt cauzate de următorii factori: apă, defrişări, cutremure, erupţii
vulcanice etc.
În România, alunecările de teren sunt fenomene frecvente şi posibile aproape
oriunde.

Semne de avertizare:
Crăpături noi în tencuială, cărămidă sau fundaţie
Linii de curent rupte, căzute la pământ
Garduri, stâlpi şi copaci aplecaţi sau căzuţi
Zgomote neobişnuite (zgomot produs de copacii care se rup
sau bolovanii care se lovesc), care cresc în intensitate
Alunecări superficiale (când grosimea materialului
deplasat de pe versant nu depăşeşte 1,5m)

l
l
l
l
l

l

l

l

l

l

Dacă ai observat semnele de avertizare
anunţă părinţii sau un adult
Dacă eşti în casă, ascunde-te sub masă sau
ceva rezistent şi stai liniştit până ce toate
mişcările au încetat!
Dacă eşti afară, fugi din calea alunecărilor
de teren spre un loc sau teren mai ridicat!
Dacă nu reuşeşti să fugi, ghemuieşte-te şi
protejează-ţi bine capul!
Fereşte-te de zona afectată deoarece solul
poate aluneca iar în următoarele ore sau
zile după primele alunecări!

Incendii
Incendiile sunt evenimente frecvente şi periculoase. În
2008 în România au fost 15.530 de incendii (la care au
intervenit pompierii). Au murit 294 de persoane şi peste
480 de oameni au fost răniţi sau intoxicaţi cu fum.

Dacă eşti surprins de un incendiu:

Îndepărtează-te de foc şi cheamă ajutor!
lNu încerca să stingi focul!
lDacă eşti într-o încăpere în care este mult
fum, stai cât mai aproape de podea ca să
nu te sufoci!
lDacă încerci să ieşi afară din casă, mergi pe
lângă pereţi ca să nu fii rănit dacă tavanul
cade!
lÎnchide uşa la camera în care se află focul
pentru că aerul proaspăt întreţine focul.
lNiciodată să nu te ascunzi!
lDacă ai reuşit să ieşi, stai afară, nu te
întoarce după jucării!
l

Cele mai multe incendii sunt provocate de neatenţie sau de nerespectarea unor
reguli de bază. Scrie lângă desene situaţiile care trebuie neapărat evitate:

Să nu uiţi: Dacă hainele tale s-au aprins:
„TE OPREŞTI, TE TRÂNTEŞTI LA PĂMÂNT ŞI TE ROSTOGOLEŞTI”

Dezastrele se întâmplă de multe ori pe ne-anunţate. Nu
întotdeauna vom fi avertizaţi înainte. Dar putem să ne gândim acum deja,
ce este posibil să se întâmple în localitatea noastră. Sunt zone în România
unde anumite dezastre se întâmplă destul de frecvent. De exemplu atunci când
casa noastră este în vale, lângă un râu, e mult mai probabil să avem probleme
cu inundaţiile decât dacă am trăi pe un deal. Există zone, unde cutremurele
sunt mai frecvente, în alte zone sunt alte pericole.
Pentru noi este foarte important să cunoştem aceste pericole care există în
localitatea noastră şi pentru casa noastră. Dacă ştim ce se poate întâmpla,
atunci putem să ne pregătim mai bine.
Haideţi să aflăm împreună ce se poate întâmpla la noi în localitate!

Un semn important pentru un pericol actual este,
dacă în trecut s-a întâmplat un dezastru în
localitatea în care trăieşti. Vorbeşte cu părinţii sau
bunicii tăi şi roagă-i să-ţi povestească.
Asta am aflat despre dezastrele din localitatea mea:

Încearcă să afli şi despre alte pericole care există în localitatea ta. Discută la
şcoală, întreabă pe părinţii tăi şi vorbeşte cu alte persoane care trebuie să ştie.

Dezastru

Cât de probabil
este? foarte
puţin

Inundaţii
Cutremure
Alunecări de teren
Incendii
Furtuni periculoase
Înzăpezire
Accidente
Altele

Descrieţi

Localitatea noastră
Un plan despre localitatea noastră poate să ne ajute foarte mult să găsim
pericolele şi zonele periculoase. Un astfel de plan se numeşte harta de risc. Harta
ne arată exact, de unde vine pericolul (de exemplu un pârâu, un deal care a început
deja să alunece, un drum periculos) şi care zone sunt cele mai afectate. Dar nu
numai atât. Planul poate să ne arate şi unde putem să ne adăpostim, unde sunt
zonele sigure şi de unde vine ajutorul.
Putem să pregătim împreună o astfel de hartă. În primul rând trebuie să
cunoaşteţi foarte bine localitatea voastră. Mergeţi pe jos pe toate străzile şi
observaţi foarte atent tot ce este important. Această muncă se face cel mai bine
într-un grup mic de câţiva copii. Pe o foaie mare de hârtie puteţi să desenaţi
localitatea: prima dată străzile şi cursurile de apă, apoi clădirile importante.
Treceţi toate pericolele şi zonele periculoase pe harta voastră. Dacă aveţi nevoie
de ajutor, întrebaţi un adult.
La sfârşit căutaţi şi zonele sigure, locurile unde puteţi să vă refugiaţi în caz de
pericol şi drumurile pe care ajungeţi acolo.
Când aţi terminat harta mare, puteţi să treceţi o copie mai mică şi aici.

Ne pregătim – planul familial şi trusa pentru situaţii de urgenţă
Scrieţi un plan
Dacă se întâmplă un dezastru, trebuie să acţionăm foarte repede. De multe ori se
întâmplă ca în astfel de situaţii oamenii să intre în panică şi să nu reuşească să
gândească. De aceea este important să ne gândim acum, când avem timp şi linişte,
la ce este de făcut. Aţi primit deja „planul nostru”. Acolo puteţi trece toate
informaţiile de care avem nevoie să fim pregătiţi. Puteţi să afişaţi planul în
locuinţa voastră la un loc vizibil pentru toată lumea.
Pentru a completa planul, ar fi bine să vă întâlniţi cu toată familia şi să discutaţi
toate întrebările din formularul planului. Dacă aţi găsit răspunsul potrivit,
scrieţi-l direct în formular.
Un aspect deosebit de important este cum ne găsim unii pe alţii după un dezastru.
Răspunsurile la următoarele două întrebări ar fi bine să le ştim pe de rost, dar ne
ajută şi cartelele, care trebuie să le ţinem la noi.
Unde ne vom întâlni după un dezastru?
Este posibil să nu fiţi cu toţii acasă când se întâmplă un dezastru. Dacă nu puteţi
să vă întâlniţi acasă (pentru că, de exemplu, casa voastră a fost inundată), vă
găsiţi mult mai uşor, dacă aţi stabilit deja înainte un loc comun de întâlnire.
Cum intrăm în contact, dacă nici la locul stabilit nu putem să ne întâlnim?
De exemplu, dacă tot satul a fost evacuat sau dacă cineva din familie este plecat
din localitate, Atunci este util să aveţi o persoană într-o altă localitate (de
preferat în alt judeţ), la care puteţi să sunaţi ca să aflaţi despre ceilalţi membrii
ai familiei. Stabiliţi cine este persoana potrivită şi treceţi toate datele de contact
în plan.

Aţi învăţat deja foarte multe
despre dezastre. Ştiţi ce este o inundaţie, un
cutremur, o alunecare de teren sau un incendiu. Ce
este şi mai important – ştiţi ce trebuie să faceţi în
astfel de situaţii să vă protejaţi.
V-am şi povestit despre întâmplările din viaţa mea.
Acum a venit momentul să vă pregătiţi şi voi. Haideţi,
să discutaţi cu familia voastră, să scrieţi planul
vostru şi să pregătiţi trusa voastră pentru situaţii de
urgenţă.

Trusa pentru situaţii de urgenţă
În situaţii de urgenţă
este posibil să rămâneţi mai multe
zile fără ajutor,fiind izolaţi, sau
trebuie să plecaţi foarte repede din
casă. Pentru astfel de cazuri este
important să aveţi pregătită o trusă
pentru situaţii de urgenţă, care
conţine tot ce este esenţial pentru
supravieţuirea voastră.

Scrieţi toate articolele absolut necesare într-o situaţie
de urgenţă şi subliniaţi cu roşu tot ce aţi lua cu voi întrun rucsac, dacă trebuie să plecaţi de acasă:

Îmbrăcăminte

Alimente

Îngrijire personală

Echipamente de siguranţă

Vorbiţi cu părinţii voştri despre trusa de urgenţă şi discutaţi unde veţi
depozita materialele. La pregătirea trusei poate să ajute toată familia!
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1
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3
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fiecare familie trebuie să aibă pregătită o (1) de (18)
apa de 20 cm poate să doboare şi un (2)
pentru evitarea inundaţiilor se construiesc (3)
loc pregătit pentru persoanele evacuate (4)
ca să fii pregătit în cazul unui dezastru trebuie să ai un (5) familial
cel mai mare inamic al pompierilor (6)
în cazul situaţiilor de urgenţă se aplică (7)
iarna se produc inundaţii din cauza podurilor de (8)
calamitate sau (9) (22)
obiect periculos în caz de cutremur (10)
aprinderea nesupravegheată a gunoaielor poate provoca un (11)
inundaţiile care se produc în timp scurt se numesc (12 – vertical)
furtună puternică de zapadă (12 – orizontal)
eveniment provocat de mişcarea plăcilor tectonice (13)
personajul din poveste îşi caută (14)
în urma viitutilor se produc (15) de teren
Eveniment tragic cu urmări dezastruoase (16)
alunecarea masivă de zapadă se numeşte (17)
Crabul din poveste (19)
Lichid de stingere a focului (20)
Precipitaţii cu gheaţă (21)
Apar în urma ploilor abundente (23)
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