Цунамі
Цунамі — це серія руйнівних хвиль, що обрушуються на узбережжя. Зазвичай цунамі виникають
унаслідок землетрусів. Цунамі також можуть бути спричинені підводними зсувами або
підводними виверженнями вулканів.
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Небезпеки цунамі
 Хвилі цунамі можуть утворюватися
внаслідок подій, що відбуваються за тисячі
миль від нашого узбережжя.
 Хвилі цунамі можуть досягати висоти 30
футів (9 м), коли вони обрушуються на
берег, а у виключних випадках — навіть
100 футів (30 м). Вони можуть просуватися
на сушу на відстань від декількох сотень
футів до декількох миль.
 Цунамі може викликати серію хвиль, що
надходять протягом декількох годин.
Пізніші хвилі бувають більшими, ніж
перші.
 Цунамі рухаються швидше, ніж може бігти
людина.
 Цунамі мають величезну силу — достатню,
щоб пересувати камені вагою у декілька
тон, човни та інші уламки. Можуть бути
зруйновані будинки та інші споруди. Сила
води може вбити або травмувати людей.
Визначення цунамі
Національне управління океанографічних та
атмосферних досліджень (National Oceanic and
Atmospheric Administration, NOAA) може
видати застереження або попередження про
цунамі протягом 15 хвилин після землетрусу.
Прогноз цунамі
• У прогнозі повідомляється про загрозу
потенційного цунамі, що може
викликати сильні течії або хвилі, які є
небезпечними для людей, котрі
знаходяться у морі або поблизу моря.
• Слухайте радіо, радіостанції NOAA, що
передають повідомлення про погоду,
або дивіться телевізор, щоб дізнатися
останню інформацію про застереження.
• Дізнайтеся заздалегідь, який шлях
евакуації буде для вас найбезпечнішим.
• Місцеві посадові особи визначать
належні дії, такі як закриття пляжів,
евакуація людей і переміщення суден.

Застереження про цунамі
 У застереженні повідомляється про
умови, що можуть спричинити цунамі.
 Слухайте радіо, радіостанції NOAA, що
передають повідомлення про погоду,
або дивіться телевізор, щоб дізнатися
останню інформацію про застереження.
 Дізнайтеся заздалегідь, який шлях
евакуації буде для вас найбезпечнішим.
Попередження про цунамі
 У попередженні повідомляється, що
може утворитися цунамі.
 Перемістіться на вище місце або далі від
моря.
 Якщо поблизу немає вищого місця,
перейдіть на вищі поверхи армованих
будинків.
 Продовжуйте стежити за
повідомленнями місцевого радіо або
радіостанцій NOAA, щоб дізнатися про
подальшу інформацію та вказівки.
 Дочекайтеся повідомлення «Відбій
тривоги», перш ніж повернутися на
пляж або додому.
Що слід робити на пляжі
Негайно прямуйте до вищого місця; не
чекайте попередження, якщо:
 Земля тремтить.
 Ви чуєте сирену.
 Вода швидко відходить від берегової
лінії.
Йдіть за знаками евакуації у випадку
цунамі
 Уздовж надбережних доріг встановлені
знаки, що позначають маршрути
евакуації у випадку цунамі; вони
вказують напрямок вглиб суші або до
більш високого місця. У деяких місцях
може бути декілька маршрутів до більш
безпечних місць. Ці маршрути можуть
бути позначені декількома знаками, що
показують додаткові шляхи евакуації.
Ви повинні знати шляхи евакуації у
вашій місцевості.

