االستعدادلالنفجارات البركانية
تنحصر المخاطر البركانية في اليونان في البراكين النشطة في سانتوريني ونيسيروس وعلى قرب بضع عشرات الكيلومترات منها.
قبل االنفجار
• استعد للظواهر التي تصاحب الثورات البركانية مثل قذف الصخور وتدفق الحمم البركانية (الرماد البركاني المكثفالذي يتحرك بسرعات
عالية) وتدفق الطين واالنهيارات األرضية والزالزل وانبعاث الغازات السامة وسقوط الرماد البركاني والتسونامي.
• إذا كنت تعيش في منطقة قريبة من البركان ضع خطة إجالء األسر وحدد طريق الهروب المناسب وفقًا لتعليمات السلطات.

أثناء االنفجار
إذا وجدت نفسك على مقربة من االنفجار:
• انسحب فورا وانتقل إلى مناطق ذات علو مرتفع نسبيا ،بحيث ال يكون هناك احتمال قويلقذف للصخور وتدفق المقذوفات البركانية وتدفقات
الحمم البركانية ،فضالً عن انبعاث الغازات السامة.
• اتبع تعليمات السلطات بدقة إلخالء منطقة معينة.
إذا وجدت نفسك على بعد مسافة مناسبة من االنفجار لكن كان هناك تساقط للرماد البركاني:
إذا كنت داخل المنزل:
• تعرف من وسائل اإلعالم وشبكة اإلنترنت ما إذا كان هناك إخالء للمنطقة أو ابقى في المساحات المغطاة.
• أغلق جميع األبواب والنوافذ .ضع المناشف المبللة تحت األبواب وسد األبواب بشريط الصق والنوافذ غير المغلقة بإحكام.
• إذا كنت تعاني من مشاكل مزمنة في الجهاز التنفسي ،التزم بالبقاء في الداخل وتجنب التعرض غير الضروري للرماد البركاني .ارتدي
القناع غير القابل إلعادة االستخدام لحماية نفسك من الرماد البركاني الذي قد يكون اخترق المنزل.
في حالة تهيج العينين أو األنف أو الحلق عليك مغادرة المنطقة فورا ألن التهيج ربما يرجع إلى وجود غازات سامة .يتوقف التهيج عندما
تجد نفسك في منطقة بها تركيز أقل من الغازات السامة.
• تجنب القيادة إذا كان بإمكانك ذلك .حيث يُحدث الرماد البركاني مشاكل لمحركات االحتراق الداخلي ،ويجعل الطرق زلقة .إذا كانت القيادة
أمر ضروري قم بالقيادة بسرعة منخفضة ،مع غلق النوافذ وتكييف الهواء .قم بإنارة مصابيح الضباب ،واستخدم السائل بغزارة على
مساحات الزجاج األمامي.
• إذا كنت في منطقة ساحلية تحرك إلى المناطق المرتفعة حيث يصاحب االنفجار البركاني حدوث ظواهر مختلفة يمكن أن تسبب موجات
مائيه هائلة (تسونامي).
ب) إذا كنت في الهواء الطلق:
• ارتدي مالبس التغطية الشاملة ،ونظارات السالمة الوقائية والقناع غير القابل إلعادة االستخدام لحماية نفسك من الرماد البركاني.
• حاول االحتماء داخل المنازل .إذا لم يكن ذلك ممكنًا قم بتغطية رأسك لحماية نفسك من سقوط المواد البركانية ذات الحجم األكبر.
• تجنب القيادة إذا كان بإمكانك ذلك ،وقم بالقيادة وفقًا للتعليمات المذكورة أعاله.
بعد االنفجار
• التزم بالبقاء داخل المنزل ،وخاصة إذا كنت تعاني من مشكلة مزمنة بالجهاز التنفسي.
• ارتدي نظارات الحماية الواقية والقناع غير القابل إلعادة االستخدام باستمرار.
• ارتدي مالبس التغطية الشاملة باستمرار.
• نظف أسطح المنازل من الرماد البركاني التي يمكن أن تكون ثقيلة جدا وقد تسبب انهيار.
• نظام خارج المنزل وداخله من الرماد البركاني.

