ZALECENIE DLA PRZESTRZENI KOSMICZNEJ

W strukturze ochrony ludności ewakuacja jest częścią środków zaradczych w celu zmniejszenia wpływu
na zagrożenie dla społeczności i jej mieszkańców, przed wystąpieniem stanu wyjątkowego lub w sytuacji
nadzwyczajnej. Polega ona na przeprowadzce mieszkańców do bezpieczniejszego miejsca, a następnie
bezpiecznie wrócić do domu po zakończeniu sytuacji awaryjnej. Aby przestrzeń działała dobrze, ważne
jest, aby istniał plan wdrożenia przestrzeni.
Czołówką erupcji wulkanicznej są trzęsienia ziemi, które są powszechnie odczuwalne i niepokoje, które
występują na wskaźnikach instytucji naukowych. Naukowcy informują obrońców publicznych, że wybuch
ma się rozpocząć, a następnie aktywować swoje struktury i programy ochrony publicznej. Urząd
Gubernatora wydaje instrukcje dotyczące ewakuacji ludzi ze stref zagrożenia.
Ze względu na poziom niepewności, należy pilnie zapoznać
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się z następującymi informacjami.
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Członkowie rodziny uczestniczyli w całym mieście
o Dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej powinny uczęszczać do rodzica lub opiekuna. Ważne
jest, aby rodzice wiedzieli, czy dzieci są w programie poza kampusem (sport, pływanieitp.) w
godzinach szkolnych.
o Każda instytucja ma swój własny program kosmiczny, który rodzice powinni wprowadzić.
o Ważne jest, aby wprowadzić strukturę ruchu, która ma zastosowanie do gminy Vogar w
przestrzeni.
o Strony zachęcały do odbierania dzieci na piechotę, jeśli pozwala na to ta opcja i okoliczności.
Nie trzeba zatrzymywać się przy Muzeum Sportu, najlepiej przeznaczonym dla tych, którzy potrzebują
pomocy w wydostaniu się z miasta.
Ogólne informacje można uzyskać z infolinii Czerwonego Krzyża pod numerem:1717.
Uwaga: Jeśli komisarz wydaje instrukcje ewakuacji, mieszkańcy są zobowiązani do ewakuacji swoich
domów.
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Rady Szefów Policji,
www.almannavarnir.is

Stacje Pomoc Masowej
Reykjanesbær: Sunnubraut/ Gimnazjum
Kópavogur: Kórinn
Selfoss: Vallaskóli

Iinformacje
Potrzeba pomocy: 911 - 112
Potrzeba informacji: Infolinia Czerwonego Krzyăa:
1717

