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Ha a földrengés zárt térben ér, a következô szabályrendszer követendô:

ÁTVÉSZELNI!
„Súlyos katasztrófa történt. Sokan vesztették életüket, és nagy területen szûnt meg minden alapvetô szolgáltatás – mondja komoly arccal egy férfi az Új-Zélandon napjában többször vetített tvhirdetésben. – De Chris és családja túlélte a szerencsétlenséget – folytatja –, mert készen álltak.
Elôre megbeszélték, hol találkozzanak baj esetén, voltak tartalékaik három napra: konzervek, ivóvíz, elsôsegélykészlet és elemlámpa. És meleg, száraz ruhák, hálózsák, strapabíró cipô arra az
estre, ha el kell hagyniuk otthonukat…”
Nem telik el év súlyos földrengéskatasztrófák nélkül. Haitin 200 ezernél is többen vesztették
életüket. A sokkal felkészültebb Chilében tavaly csak néhány százan. De az idei új-zélandi és a Földön eddig mért 4. legkomolyabb – 9-es erôsségû – japán földrengés is olyan területen pusztított,
ahol komoly tájékoztatással próbálják megelôzni a tömegszerencsétlenségeket.
Elhelyezkedése és természeti adottságai miatt Új-Zéland lakosainak
meglepôen sok környezeti veszélyforrással kell számolniuk. Az idôjárási és vulkanikus eredetûekre van idô felkészülni, de a földrengés
és a szökôár figyelmeztetés nélkül sújt le. A csendes-óceáni és az
ausztrál kôzetlemezek találkozásánál évente mintegy 15 000 rengést észlelnek, de ezek közül 100-150 elég erôs ahhoz, hogy érezhetô legyen.
„Éppen a munkahelyemen ebédeltünk. Az elsô pár másodpercben még nem
fogtuk fel, mi történik, olyan sok rezgés volt itt tavaly szeptember óta...
A rövidekrôl néha már tudomást se vettünk, de ez most nem akart csitulni.
Aztán mind térdre rogytunk. A rezgés brutális volt, éles, mintha betondobozban lelöktek volna egy magas lépcsôrôl. Az álmennyezetrôl vakolat, por
kezdett hullani a fejünkre. Nem tudom, meddig tartott, talán 6-8 másodpercig,
de sohasem fogjuk elfelejteni.
Az irodában az összes monitor a földön, mindenki rémült arccal a telefonját nyomkodja, minden szanaszét, sokan még az asztal alatt lapulnak.
Kábelek, szellôzôcsövek lógnak a plafonból. Közben folyamatosan jönnek a
kisebb-nagyobb rengések, de még sejtelmünk sincs, hogy az elsô földmozgás
milyen pusztítást végzett a belvárosban... Egy óra múlva mûködött az internet, ám áram végig volt. Néhány weblap azonnal videókat és fotókat közölt, bele sem mertem gondolni, mi van otthon.”
Az Új-zélandi Polgári Védelem pár oldalas, katasztrófákra felkészítô kiadványát néhány évvel ezelôtt minden háztartásba kipostázták. Ebben pontról pontra szerepel, hogy krízishelyzetben mit kell
tenni. Készülj fel, hogy átvészeld! – áll a borítón. Minden családnak
egy mini túlélési terv kidolgozását javasolja, hiszen az elsô három nap
a legkritikusabb, így elegendô vizet és élelmiszert kell felhalmoznunk
otthonunkban. Legfontosabb iratainkat tartsuk egy helyen, legyen
mûködô elemes rádiónk és gázfôzônk! Ha tervszerûek vagyunk cselekedeteinkben, akkor részben már mentálisan is felkészültünk!

CHRISTCHURCH, 2011. FEBRUÁR 23.
A mentôalakulat tagjai a Canterbury Television
összedôlt épületének romjai között túlélôk után
kutatnak Új-Zéland második legnagyobb városában,
miután az elôzô napon a Richter-skála szerint
6,3-es erôsségû földrengés rázta meg a várost
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Le a földre, menj fedezék alá, és kapaszkodj!
Néhány lépésnél többet ne tégy, mert eltalálhatnak a leszakadó törmelékdarabok!
A rengések közben biztonságosabb az épületben maradni.
Ha lehetséges, bújjunk egy erôs asztal alá, és kapaszkodjuk annak lábába!
Kerüljük az ablakok és a nagyobb bútorok közelségét!
A modern otthonokban az ajtófélfa nem erôsebb a ház többi részénél: ha aláállunk, annak mozgása és az ideoda csapódó ajtó könnyen megsebesíthet.
Karunkkal védjük a fejünket és a nyakunkat!
A Canterburry Egyetem mérései szerint a múlt szeptemberi, 7,1-es földmozgás óta több mint 5200 kisebb-nagyobb rengés, köztük a február 22-i katasztrofális (bár „csak” 6,3-as erôsségû) rázta meg Christchurchöt és környékét. Felmérések szerint a tavalyi események katasztrófa-tudatosabbá tették a város lakóit.
Akkor 60%-uk tervezte úgy, hogy komolyabban veszi a rájuk leselkedô veszélyt, és leül a családjával, hogy
összeállítsák a javasolt túlélôcsomagot.
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