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Aγαπητοί γονείς και κηδεμόνες
Όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα γίνεται το 50% των σεισμών της Ευρώπης.
Όπως λένε και οι σεισμολόγοι μας πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς.
Στα πλαίσια λοιπόν της προετοιμασίας μας για ένα τέτοιο σεισμικό γεγονός,
συντάξαμε σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ώστε να το αντιμετωπίσουμε με τον
ασφαλέστερο τρόπο.
Θα πρέπει επομένως, να σας ενημερώσουμε, όχι μόνο για την προετοιμασία
που έχουμε κάνει, αλλά και για τις ενέργειες μας μετά από ένα τέτοιο συμβάν.
1. Έχουμε καταστρώσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την ασφαλή
απομάκρυνση των μαθητών από το κτίριο.
2. Έχουμε ορίσει υπεύθυνους καθηγητές για τις πρώτες βοήθειες, την
πυρασφάλεια, τον έλεγχο των μαθητών κ.λ.π.
3. Τα παιδιά θα συγκεντρωθούν σε ασφαλές σημείο του προαυλίου, θα γίνει ο
έλεγχος των παρουσιών και μετά θα αποχωρήσουν ( από ασφαλείς
διαδρομές ύστερα από οδηγίες μας ή θα περιμένουν να τα παραλάβετε εσείς,
αν πρόκειται για παιδιά μικρά σε ηλικία).

4. Έχουμε φροντίσει να ενημερώσουμε τα παιδιά για τέτοιο ενδεχόμενο, και
ασκήσεις

εκκένωσης

του

κτιρίου

και

επιμορφώσαμε

τα

παιδιά

πραγματοποιώντας ομιλίες σχετικές με τα θέματα των σεισμών.
Εσείς ως

γονείς (η κάποιος συγγενής σας) θα έχετε την υποχρέωση

να

επικοινωνήσετε μαζί τους και να φροντίσετε για τη ασφαλή επάνοδο τους στο
σπίτι .
Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε κατηγορηματικά ότι αυτή η επιστολή και ο
παραπάνω σχεδιασμός δεν πρέπει να σας ανησυχήσει διότι προβλέπεται από τη
Πολιτεία στα πλαίσια της Αντισεισμικής Προστασίας και επικαιροποιείται
στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς.
Ευχόμαστε ολόψυχα να μη βρεθούμε στην ανάγκη να εφαρμόσουμε το σχέδιο
αυτό και ο Εγκέλαδος να μείνει για πολλά χρόνια μακριά από μας και ήρεμος.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ο Διευθυντής
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