
FII PREGĂTIT
PREGĂTEȘTE O TRUSĂ DE URGENȚĂ

Plănuiește să fii pe cont propriu pentru cel puțin 7-10 zile

Păstrează o trusă pentru 7-10 zile acasă -  ține 
truse mai mici în mașină și la locul de muncă

Apă (1 gallon 
de persoană, 

per zi)

Hrană
(neperisabile)

Medicamente Echipament
medical

Trusă de  
prim-ajutor

Scule Provizii pentru 
animal

Bancnote Hîrtie igienică Carte de 
identitate

& documente
importante

Desfăcător de 
conserve

Radio

Lanternă

Produse de 
igienă 

personală

Încălțăminte 
solidă

Baterii de 
rezervă

Haine 
călduroase

Stingător de 
incendii

MOLDOVAN



FII PREGĂTIT
Stabilește un loc de întîlnire în cazul în care trebuie să evacuezi 

PREGĂTEȘTE UN  PLAN

AJUTATI-VĂ UNUL PE ALTUL

ÎNVAȚĂ DESPRE PLANURI DE URGENȚĂ PENTRU

PREGĂTEȘTE UN PLAN DE COMUNICARE

Fiți pregătiți să ajutați oamenii și animalele care depind de tine

Locul de 
muncă Școala copiilor Furnizorul de 

servicii medicale 
și/sau transport

Alte locuri unde 
familia își petrece 

timpul liber

Înregistrează-te pentru alerte 
de urgență și notificări la

Învață la ce pericole este 
vulnerabilă casa ta vizitând

Scrie pe hîrtie 
informațiile 

pentru 
contacte de 

urgență

Mesajele 
sunt mai 

sigur să se 
transmită

Pregătește un 
încărcător 

suplimentar și 
baterii pentru 

mobil

Un contact dinfara 
zonei poate servi 

drept punct comun 
de comunicare 
pentru familie

Din partea grupului Seattle 
Neighborhoods Actively 
Prepare (SNAP)

Vedeți harta la Seattle 
Neighborlink pentru a vă 
conecta la Community 
Emergency Hub

Participați gratuit la clase 
pentru dobândirea 
cunoștințelor de bază 
pentru supraviețuire oferite 
de Seattle Emergency 
Management 
Vedeți calendarul 
evenimentelor viitoare 

Locul de muncă          



CE SĂ FACEȚI ÎN CAZUL UNUI CUTREMUR?

DUPĂ CUTREMUR

Dacă nu este nici o masă în apropiere, alege un loc de adăpost ferit de mobilier înalt.

Daune structurale

Închide supapa la conducta 
principală de apă

Închide alimentarea 
cu gaz natural dacă

Miroși gaz natural

Auzi un sâsâit

Vezi că indicatorul 
se rotește

Verifică pentru vătămări 
și aplică primul ajutor Ajută vecinii

VERIFICĂ ACASĂ:

GÂNDEȘTE 

ÎN TIMPUL CUTREMURULUI

JOS ACOPERĂ-TE ȘI ȚINE TARE

DEDESUBT LÂNGĂ ÎNTRE

AlertSeattle 
mesaje

Televiziunea 
locală

Cel mai apropiat 
Community 
Emergency Hub

Stații radio de urgență

PENTRU INFORMAȚII ADIȚIONALE


