Контактні особи в інших районах
Якщо під час стихійного лиха ви розлучитеся зі своїми близькими, вам необхідно буде у якийсь
спосіб дізнатися, де вони знаходяться. Через стрес, спричинений лихом, вам може бути важно
запам'ятати навіть звичайну інформацію, наприклад номери телефонів. Кожний член сім'ї
повинен завжди мати у гаманці, сумочці або рюкзаку картку з контактними даними людини, що
мешкає в іншому районі.
Що слід зробити до початку стихійного
лиха







Попросіть когось із родичів або
друзів, що мешкають у інших
районах, бути вашою контактною
особою. Необхідно, щоб ця людина
жила щонайменше за 100 миль
(160 км) від вас. Може бути складно
додзвонитися на місцеві номери,
тому що багато людей будуть
користуватися телефонними лініями
одночасно. Проте вам, напевне,
вдасться зробити міжміські дзвінки.
Зробіть невеличкі картки з іменем,
прізвищем та номером телефону
контактної особи для всіх членів
сім'ї, щоб вони мали ці картки у
своїх гаманцях, сумочках або
рюкзаках.
Майте телефон, який не потребує
електрики. Бездротові телефони
використовують електроенергію,
тому якщо електрики не буде, вони
не працюватимуть!

Картка для гаманця з контактними
даними особи в іншому районі
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Зробіть копії цієї картки для всіх
членів сім'ї. Попросіть кожного додати
контактну інформацію вашої сім'ї та
покласти картки собі у гаманець або
сумочку.
(Виріжте картку і згорніть її так, щоб
вона вміщалася у гаманець.)

Контактування з близькими після стихійного лиха



Усі члени сім'ї повинні зателефонувати контактній
особі, що мешкає в іншому районі. Контактна
особа збиратиме інформацію про кожного члена
сімї — де вони знаходяться та як із ними
зв'язатися.



Можливо, ви зможете надіслати вашим близьким
текстові повідомлення з мобільного телефону.
Повідомлення мають бути короткими.



Перевірте, щоб трубки телефонів лежали на місці:
під час таких подій, як землетруси, трубки можуть
упасти з бази. Коли багато телефонних трубок
знято з бази, місцева телефонна служба може
перестати працювати належним чином.



Якщо ваш домашній телефон не працюватиме, ви,
напевне, зможете скористатися платним
телефоном. Платні телефони є часткою мережі
аварійних послуг, і їх роботу відновлюють у
першу чергу. Прикріпіть клейкою стрічкою
монети, які потрібні для користування платним
телефоном, до картки з контактними даними
людини, що мешкає в іншому районі.

