PLANO ESPECIALIZADO CICLONES
Como todos os anos, em época ciclónica deve assegurar-se que o seu alojamento é seguro durante
um ciclone..
Em caso de eventuais perigos, tem a possibilidade de se deslocar para um abrigo seguro da “Collectivité”
disponível aquando do alerta laranja Ilhas do Norte
Abrigos Seguros
LOCAIS

EDIFÍCIOS

RESPONSÁVEIS

COROSSOL

LOCAL ALC

BERNIER Jocelyn
Tél. : 06 90 55 20 82

LORIENT

ECOLE ST-JOSEPH
Salle du Réfectoire

BRIN Alfred
Tél. : 06 90 41 84 97
LAPLACE Andy
Tél. : 06 90 49 70 88

GUSTAVIA

ECOLE PRIMAIRE
Salle 7, 9 et 14

GUSTAVIA

COLLÈGE MIREILLE CHOISY
Salle 3 et 4

COLOMBIER

EDIFÍCIO ALCIDE-TERAC
Escola de música

BARNES Karine
Assistante de Secteur
Tél. : 06 90 83 77 24

MAGRAS Romaric
Tél. : 06 90 45 93 33

ABRIGOS SEGUROS EM GUSTAVIA
DESTINADOS A PESSOAS ACAMADAS
Contactar o Centro Operacional Territorial (COT) pelo 0590 29 70 66 ou pelo 0590 87 99 99 que lhe
indicará o local e dar-lhe-á todos os esclarecimentos necessários.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE UM ABRIGO SEGURO
No abrigo dispon ibilizado pela “Collectivité” encontrará : - sacos-cama de adultos
- sacos-cama de criança, a pedido
- garrafas de água mineral
- papel higiénico
- balde, vassoura e esfregona,
sacos do lixo
- casa de banho
- máscaras cirúrgicas Covid-19
- gel hidroalcoólico
Se prevê utilizar um abrigo deve :
1- Levar algumas provisões tais como :
- pacotes de sumo e/ou de leite,
- refeições feitas(conservas, charcutaria seca, etc…)
- pão, tostas e bolachas,
- alimentos e/ou barras energéticos,
- garrafas de água.
2- Levar materiais úteis tais como :
- objetos pessoais, (“necessaire de toilette”, toalha, muda de roupa, talheres)
- lençóis e/ou manta,
- bolsa de primeiros-socorros,
- lanterna e rádio a pilhas.
3- Levar :
- documentos de identidade,
- documentos importantes,
- medicamentos e a receita em caso de tratamento médico em curso,
- caderneta de saúde e/ou de vacinação e a “Carte Vitale,
- Si voce tiver um tratamento em curso, pedir ao vosso medico o em farmacia, uma reserva
para o mes seguinte.
4- Se tem crianças bebés providencie tudo o que for necessário :
- alimentação (leite, biberão, refeições e fruta em boião),
- conforto(tigela de plástico, produtos de higiene pessoal, mudas de roupa, etc…),
- saúde(tratamento em curso e de urgência).
5- Se estiver a fazer um tratamento médico contínuo ou se tiver problemas de saúde relevantes :
- deve informar-se junto do seu médico ou no hospital que lhe dirá qual o procedimento a fazer.
6- Quando sair de casa deve :
- informar os vizinhos, a família e os amigos do seu paradeiro,
- garantir ao máximo a segurança do seu alojamento(desligar a eletricidade, gás e a água),
desconectar as caleiras e guardar os objetos móveis em local seguro…).
Atenção :
Num abrigo seguro :
- as regras de vida em sociedade são rigorosas (civismo, higiene, convívio, respeito pelo outro);
- álcool e tabaco são proibidos
- o uso do fogo, armas ou objetos cortantes devem ser evitados
- as medidas de segurança devem ser respeitadas
- os responsáveis designados são os intermediários do “COT”.

