OB POTRESU
Kako ukrepati?

Ostanite mirni, prekinite dejavnosti, hitro presodite razmere in ustrezno ukrepajte.
MED POTRESOM

PO POTRESU
KO NEVARNOST MINE:
• Če je stavba poškodovana, izklopite
vse plinske in električne naprave
ter vire gretja, katerih delovanje bi
lahko povzročilo požar ali eksplozijo.
Zaprite glavni ventil plinovodne
napeljave in vodovodnega omrežja
stavbe ter izklopite glavno stikalo
električnega omrežja.

ZAŠČITITE GLAVO IN
POIŠČITE VARNO ZAVETJE

OSTANITE V PROSTORU,
V KATEREM SE nahajate,

oddaljite se od oken in drugih steklenih
površin, pohištva in luči.

pod masivno mizo, klopjo, med
podbojem vrat v nosilni steni ali v kotu
ob notranjih stenah.

• Če zagori, poskušajte pogasiti
ogenj in pri tem uporabite ročne
gasilne aparate, ki so na hodnikih
stavb, sicer pokličite številko za klic
v sili 112.
• Ponudite pomoč.
• Zapustite stavbo po
evakuacijski poti.
• Če je kdo pogrešan oz.
ujet v objektu, to javite
na številko za klic v sili.

POČAKAJTE, DA
NEVARNOST MINE

ČE STE UJETI V RUŠEVINAH:
• Ostanite mirni, skušajte ugotoviti,
od kod prihaja zrak.

OSTANITE MIRNI, NE
PRERIVAJTE SE!

Če med potresom sedite, do konca
tresenja ostanite na svojem sedežu in
si zaščitite glavo.

• Če niste poškodovani, skušajte
odstranjevati ruševine v smeri, iz
katere prihajata zrak in svetloba,
pri tem varčujte s svojimi močmi.
• Če ruševin ne morete odstraniti in
ste poškodovani, se ne premikajte,
da ne boste dvigovali prahu.
V enakomernih presledkih udarjajte
s predmetom po kovinski napeljavi
ali zidu, če pa zaslišite človeške
glasove, kličite na pomoč.

Ne uporabljajte dvigala
ali stopnic in ne
skačite skozi okna!
Če ste med potresom v dvigalu in se to
ne ustavi samodejno, takoj pritisnite
tipko naslednjega nadstropja oziroma
tipke vseh nadstropij.

• Če se praši, uporabite priročno
zaščitno sredstvo (robec, krpo,
del oblačila) in si z njim prekrijte
usta in nos.

NA INVALIDSKEM VOZIČKU

Umaknite se na varno mesto,
zablokirajte kolesa in si zaščitite glavo.
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• Če imate pri sebi mobilni telefon,
ga uporabite, čeprav ni nujno,
da bodo telefonska omrežja
delovala. Najdlje običajno deluje
pošiljanje SMS sporočil – o vaši
lokaciji in stanju z SMS sporočilom
obvestite telefonsko številko 112.

