Εσύ και οι φίλοι σου έχετε οργανώσει μια περιβαλλοντική επιτροπή για τη διατήρηση και την προστασία της φύσης.
Αυτός είναι ένας εξαιρετικός
τρόπος για την πρόληψη μελλοντικών καταστροφών!
Προχώρα 3 βήματα.

Μπράβο!
Όταν έγινε εκκένωση:
1. Ακολούθησες τις οδηγίες
2. Παρέμεινες ψύχραιμος
3. Δε φώναξες, δεν έτρεξες
και δεν έσπρωξες
Προχώρα 1 βήμα!

Η οικογένειά σου συμφώνησε
στο σημείο συνάντησης σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Εξαιρετικό μέτρο ετοιμότητας!
Ξαναπαίζεις!

Βοηθάς το σχολείο σου ώστε
να λειτουργεί σωστά
ως καταφύγιο.
Οργανώνεις παιχνίδια και διασκεδάζεις με τα άλλα παιδιά.
Ξαναπαίζεις!

Τα παιδιά είναι τα πρώτα στα
οποία παρέχεται βοήθεια και προστασία κατά τη διάρκεια μιας καταστροφής.
Προχώρα 3 βήματα και εξήγησε
στους φίλους σου τα
δικαιώματά τους.

Βοήθησες στη μείωση επικινδυνότητας στο σχολείο σου
με 3 τρόπους:
1. Ανέφερες ένα σπασμένο
παράθυρο
2. Μάζεψες σκουπίδια
3. Ανέφερες ότι το νερό
δεν είναι καθαρό
Ξαναπαίζεις!

Ξέχασες κάτι στο σχολείο σου και
επέστρεψες για να το πάρεις!
Δεν πρέπει ποτέ να γυρνάς πίσω
ενώ έχει ξεκινήσει
εκκένωση.
Έβαλες τη ζωή σου σε κίνδυνο.
Χάνεις τη σειρά σου.

Πηγαίνεις στο σχολείο σου, ενώ
η οικογένειά σου βοηθά στην
ανοικοδόμηση της κοινότητας.
Προχώρα 1 βήμα!
Θα είσαι ασφαλής, προστατευμένος και θα τρέφεσαι σωστά
στο σχολείο!

Εσύ και η οικογένειά σου χτίζετε ένα σπίτι σε ασφαλές
σημείο, ακολουθώντας όλους
τους κανονισμούς δόμησης.

Η κοινότητά σου έχει λάβει
προληπτικά μέτρα και έχει
σχεδιάσει έναν κοινό χάρτη
επικινδυνότητας.

Ξαναπαίζεις!

Προχώρα 6 βήματα.

Κατά τη διάρκεια μιας εκκένωσης,
τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να
βρίσκονται με την οικογένειά
τους, ποτέ μόνα τους.
Προχώρα 1 βήμα.

Μια καταστροφή πρόκειται να
συμβεί και το σχέδιο ασφάλειας
του σχολείου σου δεν προβλέπει
τη λειτουργία του ως καταφυγίου.
Χάνεις τη σειρά σου.
Το σχολείο σου θα έπρεπε να
είναι καλύτερα προετοιμασμένο.

Πολύ ωραία! Οι διαδρομές
εκκένωσης που επέλεξες είναι
καλά φωτισμένες, ασφαλείς
και χωρίς εμπόδια.
Προχώρα ένα βήμα.

Το σχολείο σου σέβεται τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες: εγκατέστησες συναγερμούς
για παιδιά με προβλήματα
όρασης και ακοής.

Το σχολείο και η κοινότητά
σου κατάρτισαν από κοινού
ένα σχέδιο λειτουργίας ως καταφυγίου σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης.

Ξαναπαίζεις!

Προχώρα 1 βήμα.

Το σχολείο σου δεν έχει φτιάξει ράμπες πρόσβασης, που
σημαίνει ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι ηλικιωμένοι
είναι πιο ευπαθείς.
Πήγαινε 1 βήμα πίσω.

To σχέδιο ασφάλειας του σχολείου
σου περιλαμβάνει ένα εναλλακτικό
σημείο διδασκαλίας σε περίπτωση
που το σχολείο σου πάθει ζημιές
σε μια καταστροφή.
Έτσι μια καταστροφή δεν θα επηρεάσει το δικαίωμά σου
στην εκπαίδευση.

Τυφώνας! Ακούς την ανακοίνωση ότι έρχεται τυφώνας.
Πήγαινε αμέσως στο κοντινότερο καταφύγιο.

Προχώρα 6 βήματα.

Πήγαινε στο τετράγωνο 33.

Προχώρα 7 βήματα.

Η κοινότητά σου κόβει δέντρα
στο δάσος και δεν φυτεύει καινούργια. Αυτό φθείρει το υπέδαφος και επιτρέπει στις ισχυρές
βροχές να παρασύρουν τη
λεπτή καλοκαιρινή βλάστηση. Το
έδαφος γίνεται ξηρό και αδύναμο και τελικά διαβρώνεται.
Πήγαινε πίσω 3 βήματα.

H άσκηση σε βοήθησε να θυμάσαι τι πρέπει να κάνεις για να
είσαι ασφαλής όταν αντιμετωπίζεις μια απειλή.
Προχώρα 1 βήμα.

Το σχολείο σου έλαβε πιστοποιητικό μείωσης επικινδυνότητας:
Οι οροφές στο δημαρχείο, στο
σχολείο και στο ιατρικό κέντρο
ενισχύθηκαν για να αντέχουν
τους ισχυρούς ανέμους.
Ξαναπαίζεις!

1. Είναι χτισμένο σε στέρεο έδαφος
2. Εκπαιδεύει τα παιδιά στην
πρόληψη κινδύνων
3. Ενημερώνει το σχέδιο ασφάλειας
και οργανώνει ασκήσεις
ετοιμότητας

Tρεις υπεύθυνοι τρόποι χρήσης
του νερού:

Γνώριζες ότι...

1. Σβήσε τα φώτα, όταν δεν
χρειάζονται
2. Μη χρησιμοποιείς άσκοπα
ρεύμα
3. Αξιοποίησε όσο μπορείς
την ηλιοφάνεια - είναι δωρεάν
και κάνει καλό!

1. Κλείνε τη βρύση όταν
βουρτσίζεις τα δοντια σου
2. Να είσαι σύντομος όταν
κάνεις μπάνιο
3. Κλείνε τη βρύση όταν
τη βλέπεις να στάζει

Εσύ και η οικογένειά σου έχετε
κάνει ένα πλάνο έκτακτης ανάγκης και είστε έτοιμοι, αν χρειαστεί, να εγκαταλείψετε το σπίτι
με ό,τι χρειάζεστε για
λίγες ημέρες.

H κοινότητά σου έχει ετοιμάσει ένα
σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης. Αυτό
το σύστημα μπορεί να μειώσει τις
ζημιές και την απώλεια ανθρώπινων
ζωών, ειδοποιώντας έγκαιρα τους κατοίκους για μια επικείμενη απειλή.
Π.χ. ειδοποιεί όταν αρχίσουν να φουσκώνουν τα νερά του ποταμού, ώστε
οι κάτοικοι να έχουν χρόνο να εκκενώσουν την περιοχή.

Ξαναπαίζεις!

Αν γίνει σεισμός τη στιγμή
που είσαι στο σπίτι, μπες
κάτω από ένα τραπέζι ή το
κούφωμα μιας πόρτας για να
μην πέσουν αντικείμενα πάνω
σου, και περίμενε για βοήθεια.

Σεισμός! Να φοράς πάντα τα
παπούτσια σου κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό, για να
προστατεύεις τα πόδια σου
από τυχόν σπασμένα γυαλιά.
Ξαναπαίζεις!

Η πυροσβεστική υπηρεσία επισκέφθηκε το σχολείο σου και
σας εξήγησε ότι οι φωτιές στο
δάσος σκοτώνουν ζώα και φυτά.
Συνειδητοποιείς ότι δεν πρέπει
ποτέ να παίζεις με σπίρτα εντός
ή εκτός σπιτιού, καθώς μπορεί
να προκαλέσεις πυρκαγιά.

Συγχαρητήρια! Μαθαίνεις ότι όταν
αναγνωρίζεις τις απειλές, πρέπει
να ξεχωρίζεις αυτές που είναι πιο
επικίνδυνες για την κοινότητά σου.

Προχώρα 5 βήματα.

Προχώρα 3 βήματα.

Ξαναπαίζεις!

Κατολίσθηση!

Ξαναπαίζεις!

Συμμετείχες σε
άσκηση ετοιμότητας!

Εξοικονόμησε ενέργεια!

Αναζητάς πληροφορίες στη βιβλιοθήκη σχετικά με την πρόληψη καταστροφών. Έμαθες ότι
μπορείς να προλαμβάνεις τις
πλημμύρες αν διατηρείς την
κοίτη του ποταμού καθαρή
και δεν πετάς σκουπίδια
μέσα στο νερό.

Μην προσπαθήσεις να διασχίσεις
την επικίνδυνη περιοχή. Απομακρύνσου, καθώς μπορεί να συνεχίσουν να πέφτουν πέτρες ή
βράχοι στη γύρω περιοχή.

Προχώρα 2 βήματα.
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Ξαναπαίζεις!

Η κοινότητά σου οργάνωσε
μια άσκηση προσομοίωσης
σεισμού και είναι τώρα καλύτερα προετοιμασμένη.

Πήγαινε πίσω 1 βήμα και πες
τους ότι το σχολείο δεν θα είναι
ασφαλές σε αυτή την περιοχή.

Αυτό είναι εξαιρετικό μέτρο
πρόληψης!

Προχώρα 2 βήματα!

Προχώρα 7 βήματα.

Βοήθησες στον καθαρισμό
της κοίτης του ποταμού και
μείωσες τον κίνδυνο πλημμύρας για την κοινότητά σου.

Ο Δήμος έδωσε την άδεια να ξαναχτιστεί το σχολείο σου σε περιοχή με συχνές πλημμύρες.

Οι πίνακες, τα έπιπλα, οι βιβλιοθήκες και άλλα εκπαιδευτικά
υλικά στο σχολείο σου έχουν στερεωθεί στους τοίχους.

Σεισμός!

Βοηθάς στο σχεδιασμό του
χάρτη επικινδυνότητας
της κοινότητάς σου.

Συγχαρητήρια!

Μείνε μακριά από παράθυρα
και οτιδήποτε μπορεί να πέσει
πάνω σου.

Βοηθάς στην οργάνωση και
ανάπτυξη ασκήσεων ετοιμότητας για πλημμύρα και πυρκαγιά
στο σχολείο σου.

Ξαναπαίζεις!

Προχώρα 3 βήματα.

Πέταξες σκουπίδια στο
έδαφος!
Χάνεις τη σειρά σου γιατί
ρύπανες το περιβάλλον!

μόνο 5 δέντρα μπορούν να
απορροφήσουν 1 τόνο Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) στη
διάρκεια της ζωής τους;
Προχώρα 3 βήματα και
φύτεψε ένα δέντρο!

Το σχολείο σου οργανώνει μια
ενημερωτική εκστρατεία για
την πρόληψη κατολισθήσεων
και οι μαθητές φυτεύουν 200
δέντρα σε μια διαβρωμένη
περιοχή, καθιστώντας την
λιγότερο ευπαθή.

Οι πλημμύρες μπορούν να
αποφευχθούν, αν πετάμε τα
σκουπίδια στα σωστά σημεία,
διατηρούμε τις σωληνώσεις
και τα φρεάτια καθαρά και φυτεύουμε δέντρα, καθώς βοηθούν να διατηρείται καθαρή η
κοίτη του ποταμού.

Προχώρα 5 βήματα.

Ξαναπαίζεις!

Να πίνεις μόνο εμφιαλωμένο
ή βρασμένο νερό κατά τη διάρκεια και μετά από μια
πλημμύρα.

Πλημμύρα! Ποτέ μην περπατάς σε πλημμυρισμένη περιοχή. Αν δεν έχεις άλλη επιλογή,
φόρα παπούτσια και χρησιμοποίησε ένα ραβδί για να μετρήσεις το βάθος του νερού.

Χάνεις τη σειρά σου επειδή
αναζήτησες κανονικό
πόσιμο νερό.

Άναψες μια μικρή φωτιά
χωρίς βοήθεια από τους
γονείς σου ή άλλον ενήλικα.
Χάνεις τη σειρά σου.

Ανακαλύπτεις ότι ουσίες που πετάγονται σε ποτάμια ή στο χώμα
μπορεί να μολύνουν τις κοιτίδες
πόσιμου νερού και να προκαλέσουν ασθένειες ή ακόμα και να
προκαλέσουν το θάνατο.
Πήγαινε πίσω 3 βήματα για να
το αναρτήσεις στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου σου.

Χάνεις τη σειρά σου.

Καθάρισες την περιοχή γύρω
από το σπίτι σου από σκουπίδια
και εύφλεκτα υλικά, όπως χόρτα,
φύλλα και ξερά κλαδιά, για να το
προστατέψεις από
δασικές πυρκαγιές.
Προχώρα 5 βήματα.

Χάνεις τη σειρά σου για να
βοηθήσεις τα μικρότερα
παιδιά να εξοικειωθούν με την
πρόληψη καταστροφών.

