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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΑΝ 

ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 

 

 

 

Τι πρέπει να κάνετε ΑΠΟ ΤΩΡΑ  
 

• Φροντίστε να µάθετε τι προβλέπει το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του 

νοσηλευτικού ιδρύµατος στο οποίο εργάζεστε. Όλα τα µέλη του προσωπικού 

πρέπει να γνωρίζουν τι να κάνουν σε περίπτωση σεισµού. Για παράδειγµα, πρέπει 

όλοι να γνωρίζουν µε ποιο τρόπο θα γίνει η εκκένωση κάποιου νοσηλευτικού 

χώρου, ποιος έχει την ευθύνη, ποιος είναι ο προκαθορισµένος τόπος συνάντησης 

µετά το σεισµό κ.λ.π. 

• Στερεώστε καλά στους τοίχους τα ράφια και τις βιβλιοθήκες.  

• Τοποθετήστε τα βαριά ή εύθραυστα αντικείµενα στα χαµηλότερα ράφια.  

• Αποµακρύνετε τα βαριά ή εύθραυστα αντικείµενα πάνω από τα κρεβάτια των 

ασθενών και τους καναπέδες.  

• Προσδιορίστε καλά προφυλαγµένους χώρους σε κάθε χώρο του νοσηλευτικού 

ιδρύµατος.  

� Κάτω από ανθεκτικά γραφεία ή τραπέζια.  

� Μακριά από γυάλινες επιφάνειες και βιβλιοθήκες.  

� Μακριά από εξωτερικούς τοίχους.  

• Ασφαλείς χώροι, έξω από το νοσηλευτικό ίδρυµα, είναι όσοι βρίσκονται µακριά 

από:  

� Κτίρια και δέντρα.  

� Τηλεφωνικά και ηλεκτρικά καλώδια.  

• Γνωρίζετε τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (112, 100, 166, 199 κ.τ.λ.).  

• Ασχοληθείτε µε το να αποκτήσετε εσείς και το περιβάλλον σας σωστή 

αντισεισµική συµπεριφορά.  

 

 

 

 

Ο σεισµός είναι ένα φυσικό φαινόµενο που εκδηλώνεται, τις 

περισσότερες φορές, ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση ενώ 

συνήθως δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για προφύλαξη και 

δράση. Η Ελλάδα είναι χώρα µε µεγάλη σεισµικότητα. Για το 

λόγο αυτό ο καθένας πρέπει να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει για 

να προστατευτεί πριν, κατά τη διάρκεια και µετά από ένα 

σεισµό. 
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Τι πρέπει να κάνετε ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ του σεισµού 
 

  

• Καλυφθείτε αµέσως κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο και ταυτόχρονα 

προστατέψτε τα µάτια σας µε το εσωτερικό τµήµα του χεριού σας.  

• Εάν δεν υπάρχει κοντά σας κάποιο ανθεκτικό έπιπλο καθίστε στο πάτωµα µε το 

πρόσωπό σας στραµµένο σε εσωτερικό τοίχο, µακριά από παράθυρα και έπιπλα 

που µπορούν να πέσουν πάνω σας.  

• Μη χρησιµοποιείτε τον ανελκυστήρα.  

• Μη βγαίνετε στα µπαλκόνια. 

• Αποµακρυνθείτε από τζάµια και εξωτερικούς τοίχους. 

 

Τι πρέπει να κάνετε ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ το σεισµό 
 

• Αναµένετε οδηγίες από τους αρµόδιους του 

ιδρύµατός σας για το αν θα προχωρήσετε σε 

εκκένωση του κτιρίου. 

• Συνεργαστείτε µε το υπόλοιπο προσωπικό για τον 

καθησυχασµό, την ενθάρρυνση και µετέπειτα την 

ασφαλή µεταφορά των νοσηλευοµένων ασθενών. 

• Θυµηθείτε τις προτεραιότητες κατά την εκκένωση:  

1. Επισκέπτες, περιπατητικοί ασθενείς 

2. Ασθενείς σε αναπηρικά καρότσια 

3. Κλινήρεις ασθενείς 

4. Προσωπικό κλινικής 

• Εφαρµόστε τις αρµοδιότητες που ενδεχοµένως σας έχουν ανατεθεί (σύµφωνα µε 

το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του νοσηλευτικού ιδρύµατος) π.χ. αν ανήκετε στο 

τεχνικό προσωπικό µήπως έχετε οριστεί υπεύθυνος για το κλείσιµο ενός διακόπτη 

φυσικού αερίου;  

• Βγείτε προσεκτικά έξω από το κτίριο. Περπατάτε γρήγορα και µην τρέχετε.  

• Μη χρησιµοποιείτε ανελκυστήρα.  

• Καταφύγετε στον προκαθορισµένο από το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης ή µετά από 

εντολή των αρµοδίων, χώρο.   

   

Η συµπεριφορά µας ΜΕΤΑ το σεισµό  

 

• Φροντίστε για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών των 

ασθενών.  

• ∆ιευκολύνατε µε κάθε τρόπο την πρόσβαση στα οχήµατα 

παροχής βοήθειας.  

• Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των αρχών.  

• Ενηµερωθείτε από τους αρµόδιους φορείς. Μην πιστεύετε 

τις φήµες, δηµιουργούν σύγχυση.  

 

 

• Παραµείνετε ψύχραιµοι. Ο πανικός προκαλεί θύµατα. 

• Μην τρέχετε προς την έξοδο. 

• Βοηθείστε τους ασθενείς, που είναι αναγκασµένοι να 

παραµένουν ακίνητοι στο κρεβάτι, να προστατέψουν 

το κεφάλι τους µε ένα µαξιλάρι.  
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• Μη χρησιµοποιείτε άσκοπα το τηλέφωνο γιατί υπερφορτώνετε το δίκτυο.  

• Πρέπει να γνωρίζετε ότι θα ακολουθήσουν µετασεισµοί.   

 

 

Πληροφορίες από: 
1. http://www.geology.com/ 
2. http://www.oasp.gr/ 
3. http://www.civilprotection.gr/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


