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Drogi Gościu,
Shalom!

Podczas pobytu w Izraelu ważne jest, aby pamiętać, że podobnie jak
w innych częściach świata, mogą zdarzyć się sytuacje kryzysowe.
Wystąpienie ich jest mało prawdopodobne, jednak gotowość
i zrozumienie kilku prostych środków ostrożności pozwoli lepiej poradzić
sobie w sytuacjach kryzysowych.

Niniejsza broszura zawiera wytyczne i ważne wskazówki dotyczące
gotowości w różnych sytuacjach kryzysowych.
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Trzęsienia ziemi
Trzęsienia ziemi mogą uderzyć w przyszłości.
W mało
prawdopodobnym przypadku, gdyby zdarzyło się to podczas
wizyty, należy pamiętać, że najbezpieczniejszym miejscem jest
otwarta przestrzeń. Należy zwrócić uwagę na następujące
instrukcje dotyczące ochrony we wszystkich sytuacjach:

Na zewnątrz Pozostając na zewnątrz należy tam przebywać,
trzymając się z dala od budynków, mostów i słupów elektrycznych.

W pojeździe

Znajdując się w pojeździe, należy, jeśli to
możliwe, zatrzymać się na poboczu drogi, wyłączyć silnik i
pozostać w pojeździe. Nie zatrzymywać się w pobliżu mostów i
węzłów. Włączyć radio i/lub monitorować telefon komórkowy i
Internet w celu uzyskania informacji od władz.

Na plaży Znajdując się na plaży, należy natychmiast opuść ją z
obawy przed tsunami. Zachować minimalną odległość około 1 km
od linii brzegowej. Jeśli nie jest to możliwe, wejść na wysokość
czterech pięter w budynku.

W budynku Em uma área interna
Znajdując się wewnątrz
1. Jeśli to możliwe, należy szybko opuścić budynek i przejść na
otwartą przestrzeń.
2. Jeśli nie można opuścić budynku, należy udać się do
zabezpieczonego pomieszczenia i pozostawić otwarte drzwi.
3. Jeśli nie istnieje zabezpieczone miejsce, należy przejść na
klatkę schodową i, jeśli to możliwe, kontynuować zejście do wyjścia
z budynku.
4. Jeśli nie ma możliwości wykonania którejkolwiek z powyższych
czynności, należy ukryć się pod ciężkimi meblami lub usiąść na
podłodze przy wewnętrznej ścianie.
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Dalsze instrukcje
Nie korzystać z windy
Nie stać pod drzwiami
Nie wchodzić do podziemnych schronów
PO TRZĘSIENIU ZIEMI Trzymać się z dala od uszkodzonych
budynków, słupów i przewodów elektrycznych oraz od plaży
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Uderzenie rakiet i pocisków
W przypadku usłyszenia syreny, należy jak najszybciej
wejść do zabezpieczonej strefy lub przestrzeni i
postępować zgodnie z następującymi instrukcjami:

Wewnątrz budynku Znajdując się w pomieszczeniu - należy wejść
do zabezpieczonej przestrzeni w mieszkaniu, budynku schronienia, klatki
schodowej lub wewnętrznego pokoju i upewnić się, że wszystkie drzwi i
okna są zamknięte.

Na zewnątrz

Znajdując się na zewnątrz - należy wejść do
budynku lub pobliskiego schronienia. Na otwartej przestrzeni
położyć się na ziemi i zakryć głowę rękami.

W pojeździe Podczas jazdy pojazdem - należy zatrzymać się i
zaparkować na poboczu drogi, wysiąść z pojazdu i wejść do
pobliskiego budynku lub schronu. Jeśli w pobliżu nie ma krytego
schronu, należy zostawić pojazd, położyć się na ziemi i zakryć
głowę rękami.

WAŻNE Należy pozostać w schronie przez 10 minut, aby być
chronionym przed wieloma możliwymi wybuchami i odłamkami.

Aby uzyskać więcej
informacji, patrz:
http://www.oref.org.il/894en/Pakar.aspx (informacje są
dostępne w języku angielskim i
w innych językach)
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Przygotuj się
Postępuj zgodnie z tymi prostymi środkami bezpieczeństwa,
aby lepiej zarządzać sytuacjami kryzysowymi w przyszłości
• Gdziekolwiek się zatrzymujemy, należy zapoznać się z
otoczeniem.
• Należy określić bezpieczne miejsce do ochrony
przed atakami rakietowymi lub trzęsieniami ziemi na
podstawie wytycznych zawartych w niniejszej
broszurze.
• Należy być świadomym wyznaczonej strefy
ochronnej, w której się znajdujemy i działać zgodnie z
instrukcjami władz.
• Należy szybko odpowiadać i przechodzić do bezpiecznych
schronów lub przestrzeni w przypadku ataku rakietowego.
• W przypadku przebywania w hotelu lub hostelu, należy
postępować zgodnie z instrukcjami.
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Należy pamiętać o ważnych

kryzysowych numerach
telefonów
Straż pożarna 102
Magen David Adom 101
Centrum policji Izraela 100
Telefon do gminy 106/7/8
Informacje policyjne 110
Dowództwo Sił Zbrojnych 104
Ministério do Turismo 24 X 7 03-9754260/1
Ministerstwo Turystyki 24/7 03-9754260/1
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24 X 7
Pisemne zapytania dotyczące sytuacji kryzysowych można
przesyłać do czynnego 24/7 Wirtualnego Biura Turystyki
Ministerstwa Turystyki, co zapewnia uzyskanie dość szybkiej
odpowiedzi.
Nagłe wypadki, bezpieczeństwo, informacje i bezpieczeństwo
cybernetyczne
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