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Αλήθειες & ψέµατα για τους σεισµούς και τα ηφαίστεια
Είναι αλήθεια ή ψέµα;
(∆ιάλεξε Α για αλήθεια ή Ψ για ψέµα)

1.

2.

Μπορούµε να αποτρέψουµε ένα σεισµό

Α ή Ψ

∆εν µπορούµε να αποτρέψουµε έναν σεισµό, µπορούµε µόνο να είµαστε προετοιµασµένοι για ένα τέτοιο γεγονός στο µέλλον. Για το
σκοπό αυτό προετοιµάζουµε ένα κουτί βοηθειών µε είδη πρώτης
ανάγκης όπως τροφή, νερό, φακό, φάρµακα κ.ά. Μπορούµε επίσης
να προετοιµαστούµε µε ασκήσεις κατάλληλης συµπεριφοράς στο
σπίτι µε την οικογένειά µας, στο σχολείο µας κλπ. όπως και να
αναπτύξουµε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης και διαφυγής (το σηµείο συνάντησης των µελών της οικογένειας κλπ.)
Οι επιστήµονες µπορούν να προβλέψουν τη χρονική στιγµή που
θα πραγµατοποιηθεί ένας σεισµός και το µέγεθός του

Α ή Ψ

Κανένας επιστήµονας δεν µπορεί να προβλέψει τη χρονική στιγµή
που θα πραγµατοποιηθεί ένας σεισµός και το µέγεθός του.

3.

4.

Είναι πολύ σηµαντικό να παραµείνουµε ασφαλείς κατά τη διάρκεια του σεισµού

Α ή Ψ

Από τη στιγµή που δεν µπορεί να προβλεφθεί ή να αποτραπεί
ένας σεισµός, είναι πραγµατικά σηµαντικό να γνωρίζουµε τι πρέπει να κάνουµε σε περίπτωση ενός σεισµού, ώστε να µειώσουµε
τις πιθανότητες να τραυµατιστούµε και να βοηθήσουµε άλλους
που το έχουν ανάγκη.
Οι άνθρωποι πανικοβάλλονται σε επικίνδυνες καταστάσεις

Α ή Ψ

Οι άνθρωποι πάντα πανικοβάλλονται σε µη οικεία και επικίνδυνη
κατάσταση. Οι ασκήσεις εξοικείωσης και ετοιµότητας είναι ένας
καλός τρόπος για να µειώσουµε τον πανικό και το φόβο αποκτώντας οικειότητα µε ασυνήθιστες καταστάσεις όπως στην περίπτωση ενός σεισµού.

5.

Κατά τη διάρκεια ενός σεισµού πρέπει να σταθούµε κάτω από
την κάσα της πόρτας
Οι πόρτες δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για προστασία κατά τη
διάρκεια ενός σεισµού διότι:

∆εν είναι όλες οι πόρτες κατασκευασµένες µέσα στη φυσική δοµή του κτιρίου.

Πολλές πόρτες είναι πολύ µεγάλες για παιδιά ή µικρότερες
από τους ενήλικες για να χρησιµοποιηθούν σωστά για προστασία.

Σεισµοί µε µέτρια έως ακραία κίνηση του εδάφους µπορεί
να προκαλέσουν την πτώση του ατόµου που χρησιµοποιεί µια
πόρτα για ασφάλεια ή τον τραυµατισµό του κατά την προσπάθειά
του να φτάσει στην πόρτα.

Α ή Ψ
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Οι σεισµοί συµβαίνουν νωρίς το πρωί

Α ή Ψ

Οι σεισµοί µπορεί να συµβούν οποιαδήποτε στιγµή της ηµέρας ή της
νύχτας.

7.

Οι σεισµοί δηµιουργούν ηφαίστεια

Α ή Ψ

Υπάρχουν διαφορετικές διεργασίες στη γη που είναι υπεύθυνες για τη
δηµιουργία ηφαιστείων. Σεισµοί µπορεί να συµβούν σε µια περιοχή πριν,
κατά τη διάρκεια και µετά από µια ηφαιστειακή έκρηξη, αλλά είναι το
αποτέλεσµα ενεργών δυνάµεων που συνδέονται µε την ηφαιστειακή
έκρηξη και όχι η αιτία της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

8.

Όσο καλύτερα προετοιµασµένοι είµαστε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουµε να είµαστε ασφαλείς σε περίπτωση φυσικής καταστροφής

Α ή Ψ

Υπάρχουν πολλά πράγµατα που µπορούµε να κάνουµε για να αισθανόµαστε πιο ασφαλείς σε περίπτωση καταστροφής. Προετοιµάζουµε την τάξη
µας και τα σπίτια µας, δηµιουργούµε κουτιά έκτακτης ανάγκης, υλοποιούµε ασκήσεις ετοιµότητας, συζητάµε µε εµπειρογνώµονες για αυτά τα
φαινόµενα κλπ. Όλα αυτά µας δίνουν την ευκαιρία να προετοιµαστούµε
και έχουν ως αποτέλεσµα να είµαστε πιο ασφαλείς σε περίπτωση ενός
καταστροφικού γεγονότος.

9.

Ντουλάπια, βιβλιοθήκες, ράφια τοίχου και βαριά έπιπλα πρέπει να
ασφαλίζονται

Α ή Ψ

Ένα από τα πιο σηµαντικά πράγµατα που πρέπει να κάνουµε για να είµαστε καλά προετοιµασµένοι σε περίπτωση ενός σεισµού είναι η διασφάλιση του χώρου και των εγκαταστάσεών µας, Βαριά και µεγάλα
αντικείµενα είναι πραγµατικά επικίνδυνα σε µια τέτοια περίπτωση και
θα πρέπει να ασφαλίζονται έτσι ώστε να αποφευχθεί τραυµατισµός σε
περίπτωση σεισµού.

10.

Μετά από ένα σεισµό πάµε σε ένα ανοιχτό χώρο, µακριά από τους
κινδύνους

Α ή Ψ

Μετά από ένα σεισµό µπορεί να ακολουθήσουν και άλλες καταστροφές ή
να επαναληφθεί το φαινόµενο. Γι’ αυτό, µε το τέλος του σεισµού πρέπει
να πάµε σε ένα ασφαλέστερο χώρο, εκτός των κτιρίων.

11.

Το κουτί έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση φυσικής καταστροφής,
είναι απλά ένα παιχνίδι

Α ή Ψ

Ένα σηµαντικό εργαλείο για να είµαστε προετοιµασµένοι είναι η δηµιουργία του κουτιού έκτακτης ανάγκης µε τα απαραίτητα αντικείµενα που
θα µας κρατήσει ασφαλείς και µπορεί να µας σώσει σε µια φυσική καταστροφή.

12.

Τα ζώα µπορεί να αισθανθούν και να µας προειδοποιήσουν για τους
σεισµούς

Α ή Ψ

Τα ζώα µπορεί να είναι σε θέση να αισθανθούν τα πρώτα χαµηλής συχνότητας κύµατα του σεισµού που µεταφέρονται βαθιά µέσα στη Γη,
αλλά οι ζηµιές που προκαλούν τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα σεισµικά κύµατα ακολουθούν µόλις δευτερόλεπτα πίσω και δεν υπάρχει
αρκετός χρόνος προετοιµασίας. Τα ζώα δεν µπορούν να µας προειδοποιήσουν για ένα σεισµό.

Σύνολο σωστών απαντήσεων:

Συγχαρητήρια!!!
Μοιράσου τις παραπάνω πληροφορίες µε τους φίλους και την οικογένειά σου
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