Cutremurul din anul 1977 (Cutremurul din '77)
A fost un cutremur puternic care s-a produs la ora 21:22:22 în data de 4 martie 1977,
cu efecte devastatoare asupra României. A avut o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter
și o durată de circa 56 de secunde (55 conform altor surse), 1.570 (1.578 conform altor surse)
de victime, din care 1.391 (1.424 conform altor surse) numai în București. La nivelul întregii
țări au fost circa 11.300 de răniți și aproximativ 35.000 de locuințe s-au prăbușit. Majoritatea
pagubelor materiale s-au concentrat in București unde peste 33 de clădiri s-au prăbușit.
Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Cutremurul_din_1977_(România)

Reguli esenţiale în caz de cutremur
1. Identifică cel mai sigur loc unde te poţi adăposti (ex.: pe hol sub o grindă sau sub o
piesă mai rezistentă de mobilier, cât mai departe de obiecte care te pot răni: mobile
suprapuse, ferestre, vitrine, lămpi, etc.)
2. Discută cu familia sau cu colegii de la locul de muncă şi stabiliţi cum veţi proceda.
3. Identifică modalitatea de a întrerupe alimentarea cu gaz şi energie electrică.
4. Pe timpul cutremurului adăposteşte-te în locul stabilit (Jos! Protejează-te! Ţine-te!)
5. Utilizarea liftului ori a scărilor reprezintă un real pericol, putând conduce la accidente
grave, nedorite (deplasările pe timpul seismului vă pot dezechilibra)
6. După cutremur acordă primul ajutor celor afectaţi şi întrerupe alimentarea cu gaz şi
energie electrică.
7. Asiguraţi-vă că puteţi părăsi locuinţa în siguranţă!
În lipsa unor astfel de posibilităţi, vă puteti proteja stând la podea langă un perete
solid, pe genunchi şi coate, cu faţa în jos, cu palmele împreunate vă veţi proteja capul,
ceafa, iar cu antebraţele, pe lateral, capul.
Dacă un cutremur vă surprinde într-un loc public, aglomerat, nu fugiţi spre ieşiri,
aglomeraţia şi panica pot provoca accidentări grave.
ATENŢIE! Lucrurile acestea iţi pot salva intr-o zi viaţa!
Sursa: https://isujis.ro/campanii/mod-de-comportare-caz-de-cutremur/

