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Tërmeti dhe pasojat e tij të tmerrshme janë ndër fenomenet më 
të frikshme dhe shkatërruese të natyrës. Tërmeti është një tronditje 
e papritur dhe e shpejtë e tokës, që shkaktohet nga çarja dhe 
zhvendosja e shkëmbinjve nëntokësor ndërsa çliron tendosjen që ka 
mbledhur për një kohë të gjatë.

Si të përgatitemi PARA TËRMETIT
Ndiqni këshillat e mëposhtme për të mbrojtur vehten, familjen dhe pronën tuaj 

në rastin e një tërmeti
•	 Informohuni	 për	 rregullat	 dhe	 masat	 që	 merren	 në	 raste	

emergjencash.
•	 Mbani	në	shtëpi	një	kuti	të	ndihmës	së	shpejtë.	Sigurohuni	që	

çdo	pjesëtar	i	familjes	ta	dijë	vendndodhjen	e	saj.
•	 Fiksoni	 mirë	 në	mur	 mobiliet	 e	 rënda	 sepse	mund	 t’ju	 bien	

sipër	gjatë	tërmetit.
•	 Fiksoni	mirë	në	mur	sendet	e	rënda	si	piktura	dhe	pasqyra	dhe	

vendosini	larg	krevateve,	divanëve	dhe	kolltuqeve	ku	njerëzit	ulen.
•	 Shmangni	mbajtjen	e	objekteve	të	rënda	në	rafte	të	larta.
•	 Vendosni	sendet	që	mund	të	thyhen	(shishet	prej	qelqi,	enët	e	

kuzhinës	etj)	në	rafte	të	ulëta,	mundësisht	të	mbyllura	me	kyç.
•	 Informohuni	se	ku	ndodhen	dhe	si	mbyllen	rubinetat	e	gazit,	

ujit	dhe	automati	i	dritave	sepse	këto	impiante	pësojnë	dëme	
nga	tërmeti.

•	 Riparoni	 instalimet	 elektrike	 dhe	 lidhjet	 e	 gazit	 që	 mund	 të	
jenë	me	defekt.	Ato	përbëjnë	 rrezik	 të	mundshëm	për	 zjarr.	
Mos	i	riparoni	vetë	por	thërrisni	për	ndihmë	profesionistët	që	
dinë	si	të	punojnë	me	to.

•	 Krijoni	 vende	 të	 sigurta	 në	 çdo	 dhomë	 (hapësira	 nën	 një	
tavolinë	të	fortë	është	një	vend	i	sigurt).

•	 Praktikoni	në	shtëpi	me	familjen	tuaj	si	do	të	silleshit	në	rastin	
e	 një	 tërmeti:	 Përkulu	 në	 dysheme!	 Mbulohu!	 Qëndro	 dhe	
mbahu	fort!
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Si të reagojmë gjATË TËRMETIT

�. Përkuluni në dysheme!	Tërmetet	ndodhin	
pa	 paralajmëruar.	 Sapo	 të	 ndjeni	 lëkundjet	 e	
para	përkuluni	në	dysheme.

�. Mbulohuni! Futuni	 poshtë	 një	 tavoline	
të	 fortë	 ose	 poshtë	 ndonjë	 pajisjeje	 tjetër.	
Mundësisht	rrini	larg	xhamave,	dritareve,	dyerve	
të	 jashtme,	mureve	 dhe	 sendeve	 që	mund	 të	
bien	 si	 abazhurët	 apo	 mobiliet	 që	 mund	 t’ju	
bien	sipër.	Në	mungesë	të	një	tavolinë,	mbuloni	
fytyrën	 dhe	 kokën	 me	 krahë	 dhe	 strukuni	
brenda	qoshes	së	ndërtesës.	

�. Qëndroni dhe mbahuni fort!	Toka	mund	
të	jetë	duke	u	tronditur	dhe	sendet	duke	rënë.	
Mbahuni	 fort	te	këmba	e	tavolinës	dhe	prisni	
që	 tronditja	 të	 mbarojë.	 Nëse	 nuk	 mundët	
të	 futeni	 poshtë	 tavolinës,	 vazhdoni	 të	mbani	
kokën	 të	 mbuluar	 me	 krahë	 dhe	 rrini	 sa	 më	
afër	dyshemesë.

• Mos vraponi përjashta ose për në dhomat e tjera gjatë lëkundjeve dhe 
tronditjeve të tërmetit!

• Mos qëndroni poshtë derës!
• Mos vraponi për në dhomën tjetër për tu futur poshtë tavolinës!
• Mos vraponi! Mund të ketë tronditje të forta. Mund të ketë copa xhami 

të thyera dhe sende që kanë rënë dhe ju bllokojnë daljen.
• Mos vraponi drej shkallëve! Shkallët janë pjesa më pak e stabilizuar e 

një ndërtese.
• Mos përdorni ashensorin! Ashensori mund të bllokohet.

PËRKULUNI!

MBULOHUNI!

MBAHUNI!
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Si të reagojmë gjATË TËRMETIT nëse ndodhemi:

Në krevat: Nëse	ndodheni	në	krevat,	prisni	dhe	qëndroni	aty,	duke	
mbrojtur	kokën	me	jastëk.	Jeni	më	të	mbrojtur	nëse	rrini	aty	ku	
jeni.	Copat	e	xhamit	në	dysheme	mund	t’ju	lëndojnë	nëse	vraponi	
për	të	dalë	nga	dhoma.

Në karrocë me rrota: Zini	një	pozicion	të	sigurt	dhe	kyçni	rrotat	
e	karrocës.	Nëse	nuk	mundeni	të	lëvizni	shpejt,	qëndroni	më	mirë	
aty	ku	ndodheni.	Mbuloni	kokën	dhe	qafën	me	krahët	tuaj.

Përjashta:	Lëvizni	në	një	zonë	të	sigurtë	nëse	keni	mundësi;	shmangni	
shtyllat	elektrike,	tabelat,	ndërtesat,	mjetet	dhe	rreziqe	të	tjera.

Duke ngarë makinën:	Hapni	 krahun	 në	 anë	 të	 rrugës,	 ndaloni	
plotësisht	 dhe	 aktivizoni	 frenat	 e	 dorës.	 Shmangni	 mbikalimet,	
urat,	 shtyllat	 elektrike,	 tabelat	 me	 shenja	 dhe	 çdo	 rrezik	 tjetër.	
Rrini	brenda	në	makinë	deri	sa	të	mbarojnë	lëkundjet.	Nëse	ju	bie	
një	shtyllë	elektrike	mbi	makinë,	rrini	brenda	deri	sa	një	person	i	
trajnuar	të	lëvizë	kabllot	elektrike.

Në një ndërtesë të lartë me shumë kate: Përkuluni	në	dysheme,	
mbulohuni	me	krahë,	qëndroni	dhe	mbahuni	fort.	Shmangni	dritaret	
dhe	rreziqet	e	tjera.	Mos	përdorni	ashensorin.	Mos	u	çudisni	nëse	
aktivizohet	alarmi	i	zjarrit.

Në stadium apo teatër:	Qëndroni	 në	 vendin	 tuaj	 dhe	 mbroni	
kokën	dhe	qafën	me	krahë.	Mos	u	përpiqni	 të	 largoheni	deri	 sa	
të	mbarojnë	 lekundjet.	Pastaj	ecni	ngadalë	duke	bërë	kujdes	nga	
ndonjë	send	që	mund	t’ju	bjerë.
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Çfarë të bëjmë PAS TËRMETIT
•	 Sigurohuni	 për	 gjendjen	 shëndetësore	 të	 njerëzve	 që	 ndodhen	

pranë	 jush.	 Ndihmoni	 ata	 që	 ndodhen	 në	 vështirësi	 dhe	 jepuni	
ndihmën	e	parë.

•	 Mos	 i	 lëvizni	 personat	 që	 janë	 lënduar	 shumë,	 sepse	 mund	 ta	
rëndoni	më	tepër	gjendjen	e	tyre.

•	 Dilni	 me	 kujdes	 nga	 vendi	 ku	 ndodheni.	 Mos	 harroni	 të	 vishni	
këpucët	 sepse	në	rrugë	mund	 të	ketë	copa	xhami	 të	 thyer	dhe	
sende	të	tjera.

•	 Shkoni	 dhe	 qëndroni	 në	 vende	 të	 hapura	 larg	 ndërtesave	 dhe	
strukturave	të	tjera	të	rrezikshme;	ekziston	rreziku	t’ju	bien	sipër.

•	 Qëndroni	larg	uzinave	industriale	dhe	kabinave	elektrike;	afër	tyre	
mund	të	ndodhë	ndonjë	aksident.

•	 Qëndroni	 larg	 bregdetit	 apo	 buzë	 liqenit;	 mund	 të	 shkaktohet	
ndonje	Tsunam.

•	 Mos	përdorni	telefonat	sepse	mund	të	ngarkoni	linjën	telefonike	
duke	 penguar	 të	 tjerët	 që	 kanë	 vërtet	 nevojë	 për	 ndihmën	 e	
shpejtë.shpejtë.
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SI T’I ShMANgIM ZjARRET
•	 Mos	hidhni	bishtat	e	cigareve	apo	shkrepset	e	pafikura	në	tokë;	ato	

rrezikojnë	të	shkaktojnë	zjarr.

•	 Mos	 ndizni	 zjarr	 në	 pyll!	 Është	 e	 ndaluar	 dhe	 shumë	 e	
rrezikshme.

•	 Mos	hidhni	mbeturina	në	pyje;	ato	mund	të	përbëjnë	lëndë	djegëse	
dhe	mund	të	shkaktojnë	zjarre.

•	 Mos	digjni	sende	pa	marrë	masat	e	duhura	mbrojtëse	ndaj	zjarrit;	
situata	mund	t’ju	dalë	jashtë	kontrollit.

•	 Kujdes	kur	parkoni	makinën,	sigurohuni	që	marmita	nuk	është	afër	
barit	të	thatë	sepse	marmita	e	nxehur	mund	të	shkaktojë	ndezjen	
e	zjarrit.

Kujdes	gjatë	përdorimit	të	Pajisjeve	Elektrike!
-	 Kontrolloni	 vazhdimisht	 instalimet	 elektrike	 dhe	 pajisjet	 për	

çarje	apo	zhveshje	të	mundshme.

-	 Mos	 ngarkoni	 rrjetin	 elektrik	 dhe	 prizat	 me	 pajisje	 si	 sobë,	
lavatriçe,	hekur	etj.

-	 Asnjëherë	mos	përdorni	kabllo	të	dëmtuara	dhe	mos	i	vendosni	
pranë	sipërfaqeve	të	nxehta,	pranë	ujit,	përgjatë	dyerve	të	hyrjes	
apo	poshtë	tapeteve.

-	 Nëse	 ndjeni	 erë	 të	 rëndë,	 bëni	 kujdes,	 kontrolloni,	 mund	 të	
jenë	shenjat	e	para	 të	zjarrit.	Menjëherë	ulni	ndërprerësin	e	
energjisë	elektrike,	pajisjeve	me	gaz	dhe	lëndëve	djegëse.

-	 Përdorni	 bombula	 të	 sigurta,	 të	 cilat	 kanë	 të	 shënuar	
karakteristikat	e	tyre.

-	 Ajrosni	vazhdimisht	dhomat	duke	mbajtur	dyert	ose	dritaret	
hapur	për	të	parandaluar	ndotjen	e	ajrit	brenda	shtëpisë.

-	 Kontrolloni	teknikisht	dhe	pastroni	pajisjet	me	gaz	çdo	vit.
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SI TË REAgOjMË NË RASTE ZjARRI
Kur	ndjeni	erë	të	rëndë,	konstatoni	tym	ose	shihni	rrjedhje	gazi,	

reagoni	menjëherë:

-	 Lajmëroni	të	gjithë	pjesëtarët	e	familjes

-	 Mbyllni	valvulën	kryesore	të	gazit

-	 Ulni	çelësin	kryesor	të	energjisë	elektrike

-	 Hapni	 të	 gjitha	 dyert	 dhe	 dritaret	 për	 të	 bërë	 të	 mundur	
qarkullimin	e	ajrit

-	 Qëndroni	 i	 qetë	dhe	ndihmoni	 pjesëtarët	 e	 familjes	 të	 dalin	
jashtë	ambienteve	të	shtëpisë

-	 Mos	 ndizni	 në	 asnjë	 mënyrë	 shkrepse	 apo	 çakmak,	 të	 cilët	
mund	të	shkaktojnë	shpërthime

•	 Telefononi	 menjëherë	 Zjarrëfi kset në numrin 128	 (shërbim	
falas)	nëse	shikoni	zjarr	ose	tym	diku.	Jepni	informacion	sa	më	të	
saktë	për	vendndodhjen	e	zjarrit.

•	 Mos	qëndroni	në	vende	ku	fryn	erë	sepse	fl	akët	mund	të	rriten	
shpejt.

•	 Shtrihuni	përtokë	në	një	vend	ku	nuk	ka	sende	që	mund	të	marrin	
fl	akë.	Tymi	ka	si	veçori	të	ngjitet	lart	dhe	duke	u	shtrirë	përtokë	
mund	të	shpëtoni	nga	asfi	ksimi.

•	 Kur	ju	duhet	patjetër	të	kaloni	zjarrin	për	të	shkuar	në	një	vend	
më	të	sigurt,	mundohuni	të	gjeni	vendin	që	ka	më	pak	fl	akë	dhe	të	
kaloni	në	zonën	që	është	djegur	tashmë.

7

kaloni	në	zonën	që	është	djegur	tashmë.
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RASTET E ZjARREVE NË ShTËPI
Si t’i parandalojmë zjarret në shtëpi

•	 Mos	 lini	 qirinj	 të	 ndezur	 pa	 mbikëqyrje	 nga	 ju	 dhe	 mos	 i	
vendosni	pranë	sendeve	që	mund	të	marrin	zjarr.

•	 Mos	pini	duhan	në	krevat;	as	pranë	rrobave	që	mund	të	marrin	
fl	akë.

•	 Mos	lini	tenxheret	dhe	tiganët	mbi	soba/furnela	të	ndezuara	pa	
mbikëqyrje.

Si të ndërhyjmë në një rast zjarri në shtëpi
•	 Nëse	 merr	 fl	akë	 një	 pajisje	 elektroshtëpiake,	 ulni	 menjëherë	

automatin	e	energjisë	elektrike,	pastaj	përpiquni	të	shuani	fl	akët.
•	 Nëse	merr	fl	akë	një	tenxhere	apo	një	tigan	gjatë	gatimit	mbulojeni	

me	një	mbulesë	për	të	fi	kur	fl	akët.
•	 Nëse	ju	marrin	fl	akë	rrobat	që	keni	veshur,	shtrihuni	menjëherë	

përtokë	dhe	rrokullisuni	për	të	fi	kur	fl	akët.	Mos	vraponi	sepse	
oksigjeni	në	ajër	i	shton	fl	akët.

Si të reagojmë kur bie zjarr në shtëpi
•	 Nëse	mundeni	largohuni	nga	shtëpia	dhe	shkoni	në	një	vend	të	

sigurtë.
•	 Nëse	shtëpia	është	e	mbushur	me	tym,	shtrihuni	në	dysheme	

pasi	ajri	është	më	i	pastër	aty.
•	 Mos	përdorni	ashensorin	pasi	rrezikon	të	bllokohet.
•	 Përdorni	 daljet	 e	 emergjencës	 aty	 ku	 është	 e	 mundur.	 Mos	

përhapni	panik	dhe	mos	shtyni	të	tjerët	gjatë	daljes.
•	 Telefononi Ambulancën në numrin ��7	(shërbim	falas)	nëse	

ndiheni	keq	nga	ana	shëndetësore.

Ndaloni      Mbulohuni         Shtrihuni        Rrotullohuni
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SI T’I PARANDALOjMË PËRMBYTjET
•	 Informohuni	nëse	jetoni	në	një	zonë	të	rrezikuar	ose	të	predispozuar	

për	tu	përmbytur.
•	 Informohuni	nëse	shtëpia	apo	prona	juaj	është	e	ndërtuar	nën	apo	

mbi	nivelin	e	rrezikuar	për	tu	përmbytur.
•	 Mos	ndërtoni	pranë	rrjedhës	së	lumit.
•	 Mos	 ndërtoni	 në	 zona	 me	 rrezik	 ose	 të	 predispozuara	 për	 tu	

përmbytur.
•	 Mbillni	 pemë!	 Pemët	 ndihmojnë	 në	 parandalimin	 e	 përmbytjeve	

duke	thithur	ujin	dhe	parandaluar	edhe	rrëshqitjet	e	tokës.

Si të reagojmë PARA PËRMBYTjEVE
•	 Jini	të	përgatitur.	Përgatisni	një	çantë	me	çfarë	ju	nevojitet	nëse	do	

t’ju	duhet	të	evakuoheni	Mos	harroni	të	vendosni	ilaçet	që	mund	
t’ju	nevojiten.

•	 Nëse	keni	mundësi,	lëvizini	pajisjet	elektroshtëpiake	në	katet	më	
të	larta.

•	 Largohuni	 menjëherë	 nga	 shtëpia	 nëse	 ju	 këshillohet	 të	
evakuoheni.

•	 Mbyllni	gazin,	ulni	automatin	e	energjisë	elektrike	për	t’i	mbrojtur	
më	shumë	pajisjet.
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Si të reagojmë gjATË PËRMBYTjEVE
•	 Vishuni	 me	 rroba	 që	 nuk	 përshkohen	 nga	 uji;	 nëse	 jeni	 për	 një	

kohë	të	gjatë	në	lagështi,	rrezikoni	të	sëmureni.

•	 Mos	përdorni	telefonat	sepse	mund	të	ngarkoni	linjën	telefonike	
duke	 penguar	 të	 tjerët	 që	 kanë	 vërtet	 nevojë	 për	 ndihmën	 e	
shpejtë.

•	 Mos	kaloni	mbi	urën	e	një	lumi	që	mund	të	jetë	i	fryer,	niveli	i	ujit	
rrezikon	të	rritet	dhe	të	vijë	mbi	urë.

•	 Shmangni	 qarkullimin	 me	 makinë	 në	 rrugë	 të	 prekura	 nga	
përmbytjet	sepse	uji	mund	t’ju	bllokojë	makinën.	Nëse	ju	ndodh	
që	makina	ju	bllokohet	nga	uji,	 largohuni	menjëherë	në	një	vend	
më	të	lartë	nëse	mund	të	lëvizni	pa	rrezikuar.

•	 Mos	ecni	nëpër	ujë	që	lëviz.	Mund	të	rrëzoheni.

•	 Mos	prekni	 pajisje	 elektrike	nëse	 jeni	 të	 lagur	 apo	nëse	 jeni	 në	
ujë.
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