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Os territórios da Bulgária e da Macedônia do Norte apresentam risco moderado para terremotos,

com poucas ocorrências graves. Nos últimos 20 anos foram registrados apenas 2 terremotos de

magnitude acima de 5 pontos na Escala Richter nesta região. Como é muito difícil prever futuras

atividades sísmicas, é importante saber como se preparar para lidar com prováveis terremotos e o

que fazer durante sua ocorrência.

A Organização Mundial da Saúde e o Centro para Controle Prevenção de Doenças dos E.U.A (CDC)

elaboraram material informativo com algumas recomendações para se proteger de um eventual

evento sísmico, que reunimos e apresentamos a seguir.



O QUE FAZER ANTES DE UM TERREMOTO

• Crie um plano familiar que inclua: como entrar em contato e um ponto de 
encontro;

• Converse com as crianças sobre como agir em caso de terremoto;

• Localize os locais mais seguros em sua casa/local de trabalho/escola para se 
abrigar em um terremoto e identifique as rotas de evacuação;

• Certifique-se de ter suprimentos de emergência suficientes, incluindo água limpa, 
alimentos não perecíveis, medicamentos prescritos, kit de primeiros socorros, 
baterias, rádio e comida para animais de estimação. Mantenha documentos 
importantes, como passaportes ou documentos de identidade com você;

• Se houver uma grávida na família, prepare um kit de gravidez com documentos 
médicos, medicamentos e outras coisas que possam ser necessárias caso ela 
esteja internada para o parto ou qualquer complicação.



O QUE FAZER DURANTE
UM TERREMOTO

AGACHAR       COBRIR-SE      AGUARDAR



O QUE FAZER DURANTE UM TERREMOTO
SE VOCÊ ESTÁ DENTRO, FIQUE DENTRO.

• NÃO corra para fora ou para outras salas durante um terremoto. É menos provável que você se machuque se ficar onde está.

Para reduzir suas chances de se machucar, faça o seguinte:

• Se possível, poucos segundos antes de o tremor se intensificar, afaste-se rapidamente de vidros, objetos pendurados, estantes, cristaleiras
ou outros móveis grandes que possam cair. Preste atenção à queda de objetos, como tijolos de lareiras e chaminés, luminárias, tapeçarias,
prateleiras altas e armários com portas que podem abrir;

• Se disponível nas proximidades, pegue algo para proteger sua cabeça e rosto de detritos e vidros quebrados;

• Se estiver na cozinha, desligue rapidamente o fogão e proteja-se ao primeiro sinal de tremor;

• Se estiver na cama, segure-se e fique ali, protegendo a cabeça com um travesseiro. É menos provável que você se machuque ficando onde
está. Vidro quebrado no chão pode causar ferimentos se você andar ou rolar no chão.

NÃO fique em uma porta.

Você está mais seguro debaixo de uma mesa. Nas casas modernas, as portas não são mais fortes do que qualquer outra parte da casa. As
portas não protegem você da fonte mais provável de lesão - queda ou objetos voadores. A maioria das lesões e mortes relacionadas a
terremotos são causadas por objetos que caem ou voam (como TVs, luminárias, vidros ou estantes de livros) ou por queda no chão.



O QUE FAZER DURANTE UM TERREMOTO

SE VOCÊ ESTIVER FORA, FIQUE DO LADO DE FORA.

• Afaste-se de prédios, cabos de serviços públicos, sumidouros e linhas de combustível e gás. O maior perigo

da queda de detritos está do lado de fora das portas e perto das paredes externas dos edifícios;

• Vá para uma área aberta longe de árvores, postes telefônicos e prédios. Uma vez ao ar livre, abaixe-se e

fique lá até que o tremor pare;

• A área perto das paredes externas de um edifício é o lugar mais perigoso para se estar. Janelas, fachadas e

detalhes arquitetônicos costumam ser as primeiras partes do edifício a desmoronar. Fique longe desta zona

de perigo.



DEPOIS DE UM TERREMOTO

• Se precisar de atendimento de emergência, ligue para a central 112 – tanto na Bulgária como na
Macedônia;

• Verifique o estado da sua habitação. Se considerar inseguro, avise as autoridades e vá para um
abrigo temporário, ou fique com conhecidos ou outros familiares;

• Consulte fontes oficiais para obter as informações mais atualizadas;

• Tenha cuidado com correntes elétricas, linhas de propano/gás natural e fontes de perigos
químicos;

• Ajude seus familiares e a comunidade oferecendo mensagens de apoio e encorajamento;

• Atenção para a segurança no consumo de água e alimentos. Depois de um terremoto, é muito
provável que haja escassez de água potável. A higiene pessoal básica e a lavagem das mãos são
essenciais para prevenir a propagação de doenças. Estes são especialmente importantes em
caso de emergência.



Contatos importantes

N° único de emergência: 112 (União Europeia e Macedônia do Norte)

Telefone do Plantão Consular: +359 8 84638843

Embaixada do Brasil em Sófia

Rua Veliko Tarnovo, 5 – Centro, Bulgária

BULGÁRIA

• 150 – Ambulância

• 166 – Polícia

• 160 – Bombeiros

MACEDÔNIA

• 192 – Polícia

• 193 – Bombeiros

• 194 – Ambulância

• 196 - AMSM – Serviço de Estradas
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