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PREGĂTIT ÎNSEAMNĂ PROTEJAT

Ediția a doua a proiectului „Pregătit înseamnă protejat” este 
susținută prin fondul Bucureștiul Pregătit, finanțat de ING Bank, 
IKEA România, Lidl România, Endava și Enel și gestionat de 
Fundația Comunitară București. Programul își propune creșterea 
gradului de conștientizare a riscului seismic al orașului, educarea 
locuitorilor și dezvoltarea unei rețele de suport în cazul producerii 
unui cutremur major, astfel încât niciun locuitor al Bucureștiului să 
nu fie surprins nepregătit. Credem că Bucureștiul se poate ajuta 
singur - locuitorii, alături de societatea civilă și de companiile 
private, pot avea un rol esențial. Dacă avem un plan și îl punem în 
practică împreună, putem face asta.

Proiectul beneficiază, ca sursă de finanțare adițională sumei 
accesate prin fondul Bucureștiul Pregătit, de 7.241 Lei strânși din 
donații private în cadrul celei de-a opta ediții a Swimathon 
București (#SwimAtHome), organizat de Fundația Comunitară 
București.  
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BUCUREȘTIUL PREGĂTIT

Cartea de colorat „Educație pentru 
cutremur” a fost creată special pentru a 
servi acestui proiect și se aliniază eforturilor 
de conștientizare a riscului seismic și a 
modului în care membrii comunității pot lua 
decizii informate pentru reducerea 
efectelor dezastrelor naturale. Cartea își 
propune să susțină activitatea cadrelor 
didactice în dezvoltarea unei culturi care 
promovează comportamentul corect în 
situații de urgență. Concepută pentru cei 
mici, cartea îi implică în egală măsură și pe 
adulți (educatori, părinți) care au rolul de a-i 
ghida pe copii pentru a înțelege și a se 
pregăti împreună cu familia lor pentru 
cutremur, într-o manieră ludico-educativă. 
Fiecare pagină de colorat este însoțită de o 
fișă, care conține diferite subiecte de 
discuție, precum și sugestii de activități, 
pentru a-i pregăti pe cei mai mici  dintre noi 
să reacționeze cât mai bine într-o situație 
de urgență. 

Cartea este disponibilă și în format digital, 
putând fi descărcată, integral sau sub formă 
de fișe individuale de lucru, accesând 
www.crucearosie6.ro. Vă încurajăm să o 
distribuiți pentru a crește capacitatea 
comunității noastre de a face față unui 
dezastru precum un cutremur major.

Capacitatea unei comunități de a se pregăti 
pentru dezastre și de a acționa, în timpul și 
imediat după ce acestea se produc, poate 
salva vieți. Atunci când membrii unei 
comunități sunt pregătiți, ei pot acționa 
astfel încât să reducă riscurile unui dezastru 
și să îi protejeze mai bine pe cei mai 
vulnerabili dintre noi: copiii, oamenii în vârstă, 
persoanele cu dizabilități și chiar și animalele 
de companie. În situații de urgență, copiii 
reprezintă unul dintre cele mai vulnerabile 
segmente ale populației. Efectul unor astfel 
de fenomene asupra lor este  
disproporționat, aceștia numărând mai mult 
de jumătate din numărul victimelor.

Statistic, un cutremur major apare de trei ori 
într-un secol. Alte dezastre se pot întâmpla 
oricând, iar ele pot opri funcționarea orașului. 
Conform unui raport din 2018 al Băncii 
Mondiale, 75% din populația României (din 
care 65% aflată în mediul urban), este 
vulnerabilă la cutremur. Iar exercițiul SEISM 
2018 desfășurat de Departamentul pentru 
Situații de Urgență ne arată cât de vulnerabil 
este Bucureștiul. Proiectul „Pregătit 
înseamnă protejat”, finanțat prin programul 
Bucureștiul Pregătit, este răspunsul 
Societății Naționale de Cruce Roșie din 
România – Filiala Sector 6 la această 
vulnerabilitate a locuitorilor capitalei.
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Dragi părinți și educatori, 



      Hashtag-uri

Ne dorim să păstrăm legătura cu voi și să vă fim alături pe 
parcursul desfășurării activităților propuse în această carte. 
Pentru a împărtăși cu noi această experiență, vă încurajăm să  
folosiți următoarele hashtag-uri în postările din spațiul online:

#educatiepentrucutremur
#pregatitinseamnaprotejat
#bucurestiulpregatit

       Distribuirea cărții în format digital

Cartea este disponibilă și în format digital, putând fi descărcată, 
integral sau sub formă de fișe individuale de lucru, accesând 
www.crucearosie6.ro. Vă încurajăm să o distribuiți pentru a crește 
capacitatea comunității noastre de a face față unui dezastru 
precum un cutremur major.

comunicarea online

Fiecare fișă conține atât o componentă teoretică, cât și 
una practică. Realizați activitățile urmând ordinea 
firească:

       3  tipuri de activități 

       7 fișe de lucru  

Concepută pentru cei mici, cartea îi implică în egală măsură și pe 
adulți, care au rolul de a-i ghida pe copii pentru a înțelege și a se 
pregăti împreună cu familia lor pentru cutremur.

Completați fișele într-un ritm care să le permită celor mici 
asimilarea informațiilor prezentate.

Fiecare pagină de colorat este însoțită de o fișă, care conține 
diferite subiecte de discuție, precum și sugestii de activități, 
pentru a-i pregăti pe cei mai mici  dintre noi să reacționeze cât mai 
bine într-o situație de urgență.

      2 fișe decupabile

La finalul cărții de colorat se găsesc două fișe decupabile:
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recomandări

     Conținutul trusei de supraviețuire

      Planul de urgență în caz de cutremur

practică

lectură

discuție

Repetați informațiile și exersați frecvent

      Lucrați echilibrat

Cartea de colorat „Educație pentru cutremur” a fost creată în cadrul 
proiectului Societății Naționale de Cruce Roșie din România – Filiala 
Sector 6 „Pregătit înseamnă protejat” pentru a susține activitatea 
cadrelor didactice în dezvoltarea unei culturi care promovează 
comportamentul corect în situații de urgență. 

Cartea conține:

Implicați părinții în realizarea exercițiilor

Alcătuiți o trusă de supraviețuire a grupei

despre carte

Încurajăm consultarea prezentei fișe de instruire pe parcursul 
desfășurării activităților cu copiii, iar a celei de evaluare, după 
finalizarea exercițiilor propuse, pentru a verifica nivelul de 
pregătire a copiilor în eventualitatea producerii unui cutremur.

      2 fișe destinate cadrelor didactice

Fișa de instruire

      Fișa de evaluare
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Evenimente precum cutremurele, 
incendiile și inundațiile devin 
dezastre atunci când afectează în 
mod negativ viața oamenilor, felul 
de a trăi și locurile în care trăiesc 
aceștia.

Vântul face zmeiele să zboare. Focul 
ne ajută să ne încălzim şi ploaia ajută 
florile să crească. Dar, uneori, vântul 
suflă prea tare, focul este prea 
puternic sau plouă foarte mult.

Pornind de la exemple referitoare la dezastrele naturale care s-ar putea produce în 
comunitatea voastră, organizați un joc de rol în care să îi ghidați pe copii spre 
identificarea acelor  acțiuni care i-ar ajuta să fie în siguranță. 

Explicați-le că, atunci când oamenii știu cum să reacționeze corect şi exersează în 
prealabil, șansele de a face față cu bine unor situații de urgență cresc considerabil. 

lectură discuție

practică

Explicați-le copiilor că natura 
poate da uneori „prea mult 
dintr-un lucru bun” - foc, ploaie, 
vânt, zăpadă. Spuneți-le că un 
dezastru înseamnă o situație când 
oamenii sunt răniți și se produc 
stricăciuni. 

Întrebați-i despre lucruri şi despre 
posibile efecte cu care aceștia sunt 
familiarizați, cum ar fi căderea 
rețelei de curent electric, 
întreruperea apei, a gazului sau a 
serviciilor telefonice. 
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Ajutaţi-i  pe copii să memoreze numărul unic pentru apeluri de urgență - 112. 
Repetați împreună, în clasă și acasă, informațiile pe care trebuie să le ofere atunci 
când apelează la serviciile de urgență, precum: numele, starea victimei și  locația.  

Pentru a se familiariza cu această practică, organizați un joc de rol în care să simulați 
efectuarea unui apel la 112, prezentând potențiale situații de urgență. Nu uitați să le 
explicați copiilor ce consecinţe negative poate avea apelarea nejustificată la 112.

lectură discuție

practică

O urgență este o situație în care este 
ameninţată viaţa, proprietatea 
şi/sau mediul și care trebuie 
rezolvată cât mai repede. Este 
posibil să nu știți că se va întâmpla și 
să aveți nevoie de ajutor. 

Anumite urgențe se pot întâmpla 
din cauza vremii sau a mișcării 
suprafeței pământului, cum ar fi 
inundații, furtuni sau cutremure. 
Alte urgențe se pot întâmpla din 
cauza unor accidente, cum ar fi un 
incendiu.

Ajutați-i cu blândețe pe copii să 
rememoreze și să împărtășească 
situații produse de fenomenele 
naturale care i-au speriat. 

Asigurați-i că este normal să simtă 
frică în astfel de momente, apoi 
discutați despre acei oameni și 
despre acele obiecte și locuri care 
i-au făcut să se simtă în siguranță în 
trecut.
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Ajutați-i pe cei mici să completeze fișa „Planul de urgență în caz de cutremur” de la 
finalul cărții de colorat, solicitând sprijinul părinților pentru a determina locul de 
întâlnire în cartier, precum și pe cel la distanță.

Asigurați-vă că știu unde sunt ieșirile din fiecare cameră a clădirilor în care se află și 
cum anume pot părăsi  aceste imobile în condiții de siguranță.

lectură discuție

practică

Un plan de urgență conține pașii de 
urmat pentru a preveni, proteja și 
acționa imediat în cazul unei situații 
de urgență.

Crearea unui plan de urgență are 
trei componente: 

• stabilirea contactelor de urgență; 
• identificarea căilor de evacuare;
• găsirea unui loc sigur unde să ne 
adăpostim.

Explicați-le copiilor că fiecare tip 
de urgență presupune acțiuni 
diferite pentru a ne asigura că 
suntem în siguranță. Astfel,  
comportamentul este diferit în 
cazul unui incendiu, față de cel 
adoptat pentru a răspunde unui 
cutremur sau unei inundații. 

Descoperiți împreună posibile 
ieșiri din orice imobil (de exemplu, 
uși, ferestere) și locuri sigure care 
ar putea servi drept adăpost în 
cazul producerii unui cutremur.
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Stabiliţi împreună cu copiii o persoană de contact care să fie apelată în caz de 
urgenţă. Ajutați-i să rețină numerele de telefon ale acesteia și ale părinților. Repetați  
informațiile frecvent, pentru a vă asigura că nu le uită. 

Completați împreună fișa alăturată și creați, după modelul ei, câte un cartonaș 
pentru fiecare membru al familiei. Aceste cartonașe trebuie să fie purtate mereu 
într-un loc sigur, precum ghiozdanul sau portofelul.

lectură discuție

practică

Urgențele se pot produce oricând. 
Din acest motiv este important să 
știți din timp datele de contact ale 
părinților și ale celor care au grijă de 
voi. 

Aceste informații vă pot ajuta să fiți 
în siguranță alături de cei dragi. 

Explicați-le copiilor cât de 
important este să poată lua 
legătura cu părinții sau cu cei 
apropiați într-o situație de urgență 
și vorbiți-le despre nevoia 
identificării unei persoane de 
contact la distanță,  pe care toți 
membrii familiei trebuie să o 
contacteze. În astfel de situații, s-ar 
putea să fie mai ușor de comunicat 
cu cineva din afara orașului. 

Încurajați-i să ofere exemple de 
astfel de persoane.
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Consultați împreună cu copiii lista referitoare la conținutul unei astfel de truse de 
suparviețuire de la finalul cărții de colorat, apoi provocați-i pe copii să selecteze 
acele obiecte, din fișa alăturată, care trebuie să se regăsească într-o astfel de trusă.

Planificaţi o activitate cu copiii, în care să pregătiţi conţinutul trusei de supraviețuire,  
atât în clasă, cât și acasă. Oferiți-le copiilor posibilitatea să se gândească la lucrurile 
preferate pe care ar vrea să le includă în trusă, de exemplu, cărţi, jocuri sau alimente.

lectură discuție

practică

După un dezastru precum 
cutremurul, serviciile de bază pot fi 
întrerupte pentru mai mult timp. De 
asemenea, este posibil să fiți nevoiți 
să părăsiți clădirile în care vă aflați, 
fără a putea plănui din timp acest 
lucru. 

Așadar, acum este momentul în 
care trebuie să faceți rost de acele 
lucruri necesare supraviețuirii în 
situații de urgență.

Încurajați-i pe copii să se 
gândească la lucrurile pe care ar 
trebui să le conțină trusa de 
supraviețuire, întrebându-i despre 
ce ne face să ne simțim în 
siguranță, să rămânem sănătoși, 
curați, informați și hrăniți într-o 
situație de urgență. 

Găsiți împreună idei pentru 
depozitarea trusei într-un loc sigur, 
la îndemână, cunoscut de către toţi 
colegii din clasă, respectiv de către 
toți membrii familiei, pentru trusa 
de acasă. 
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Exersaţi manevra „Așază-te, acoperă-te  şi ţine-te!” intrând sub o masă sau sub o 
bancă solidă. Căutaţi și descoperiți împreună locurile sigure din interiorul şi din 
exteriorul clădirilor unde copiii își petrec cea mai mare parte din timp. 

lectură discuție

practică

Suprafața pământului este ca un joc 
de puzzle creată din mai multe plăci 
care câteodată se rostogolesc, se 
ciocnesc sau trec una pe lângă 
cealaltă provocând cutremure. 
Acestea se simt, de obicei, ca niște 
zguduituri bruște mai puternice, 
urmate de  unele mai slabe, numite 
replici. 

Dacă ne pregătim din timp pentru 
astfel de evenimente, creștem 
șansele de a fi în siguranță alături de 
cei dragi.   

Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă la ce 
să se aştepte în timpul unui 
cutremur şi cum să se protejeze. 

Explicați-le că locurile sigure sunt 
acelea unde să nu cadă obiecte 
peste ei, departe de geamuri, de 
biblioteci și de piese înalte şi grele 
de mobilier, dacă se află în interior. 
Dacă ei se află afară în timpul 
cutremurului, învățați-i să se 
depărteze de clădiri, de copaci, de 
stâlpii de iluminat sau de liniile de 
înaltă tensiune și să se ghemuiască, 
acoperindu-și capul și gâtul cu 
mâinile.
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Încurajați-i pe cei mici să includă în trusa de supraviețuire a familiei acele produse 
necesare în cazul unei urgențe, printre care lesa și zgarda cu informațiile de contact, 
precum și actele animalelor, incluzând documentele medicale (carnetul de 
sănătate, de exemplu).
 
Exersați, cu ajutorul lor, prinderea animalelor de companie în condiții optime, pentru 
a le evacua în cazul producerii unei urgențe, prioritizând întotdeauna siguranța 
personală.

lectură discuție

practică

Animalele de companie reprezintă 
pentru mulți dintre noi o parte 
importantă a familiei și a 
comunității. A le lăsa pe dinafara 
planului de urgență poate fi 
periculos atât pentru ele, cât și 
pentru noi, în cazul producerii unui 
cutremur. 

Astfel, trebuie să creăm un spațiu 
sigur pentru acestea și să le avem în 
vedere atunci când alcătuim trusa 
de supraviețuire.

Întrebați-i pe copii despre 
animalele lor preferate și despre 
comportamentele acestora atunci 
când sunt fericite, precum și atunci 
când sunt bolnave sau când le este 
frică. În cazul în care au animale de 
companie acasă, vorbiți despre 
locurile în care aceastea 
obișnuiesc să se ascundă, atunci 
când nu se simt bine. 

Pentru siguranța tuturor, 
explicați-le că animalele se pot 
comporta diferit cu ei în situații de 
urgență.
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Organizați un joc de rol în care să verificați dacă cei mici au 
reținut informațiile pe care trebuie să le ofere atunci când 
sună la numărul unic pentru apeluri de urgență – 112, precum: 
numele, starea victimei și locația. Reamintiți-le copiilor 
consecințele negative ale apelării nejustificate la 112. 

planul de urgență

Locul de adunare

Locul de întâlnire la distanță: ________ copii

Locul de întâlnire în cartier: ________ copii

Reasigurați-vă că cei mici știu care sunt ieșirile din imobil. 
Exersați evacuarea clasei în condiții de siguranță, 
încolonându-i în șir de câte o persoană, începând cu primul 
rând de bănci, urmat de celelalte. Verificați dacă știu unde 
este locul de adunare din curtea instituției și dacă au stabilit 
cu părinții locul de întâlnire în cartier, precum și pe cel la 
distanță.

locurile sigure

 ________ copii

Reamintiți-le copiilor că locurile sigure în cazul unui 
cutremur sunt acelea unde să nu cadă obiecte pe ei. Notați 
câți dintre aceștia oferă ca exemple locuri departe de scări, 
de lift și de geamuri, pentru interior; și spații la depărtare de 
clădiri, de copaci și de stâlpii de iluminat, pentru exterior.

planul de comunicare
Rugați-i pe copii să împărtășească, pe rând, numărul de 
telefon al unei persoane de contact în caz de urgență, 
asigurându-i, în prealabil, de păstrarea confidențialității 
informațiilor. Verificați câți dintre aceștia poartă cu ei, într-un 
loc sigur, cartonașele cu planul de comunicare în familie. 
Reamintiți-le cât de important este pentru siguranța lor să 
poată lua legătura cu părinții sau cu cei apropiați într-o 
situație de urgență. 

Cartonaș:  ________ copii

Contact: _________ copii

apelul la 112

Apelarea la 112:  ________ copii

Adresa de acasă: _________ copii

trusa de supraviețuire
Organizați un joc în care copiii să prezinte natura și rolul 
obiectelor componente ale unei truse de supraviețuire de 
bază. Întrebați-i pe cei mici care sunt acele lucruri pe care ar 
trebui să le conțină trusa de supraviețuire, reamintindu-le că 
rolul acestora este de a ne ajuta să ne simțim în siguranță, să 
rămânem sănătoși, curați și informați într-o situație de 
urgență. Nu uitați de obiectele recreaționale care ne pot 
ridica moralul, precum cărțile și jocurile!

trusa familiei:  ________ copii

trusa grupei

cum ne protejăm

 ________ copii

Exersați manevra „Așază-te, acoperă-te și ține-te!”. Verificați 
dacă cei mici știu cum să se ghemuiască la sol, acoperindu-și 
capul și gâtul cu mâinile și ținându-se, în același timp, de un 
obiect stabil.

Număr de copii ________    
Grupă ____________________________
Evaluator____________________________________
Instituție ____________________________________
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obiecte recomandate 
pentru  o trusă de 
supraviețuire de bază

      Apă: hidratare și igienă
> 4l/ zi/ persoană pentru > 72h

    Mâncare: alimente neperisabile 
pentru > 72h (conserve, batoane energetice, hrană uscată)

      Radio
   (alimentat pe baterii sau dinam)

      Lanternă

      Baterii suplimentare    

      Trusă de prim ajutor 
  (bandaje, plasturi, foarfecă, tifon etc.)

      Fluier

      Mască de protecție cu supapă

      Folie izotermă 

      Briceag multifuncțional

  Obiecte pentru securizarea adăpostului
    (pungi de plastic și bandă adezivă)

     Obiecte pentru igienă și sanitație
(șervețele dezinfectante, saci de gunoi etc.)

      Cheie reglabilă și/sau patent
   (pentru închiderea utilităților)

      Mănuși de muncă

important de adăugat
acasă

       (cărți, jocuri)

      Bani de rezervă

      Obiecte recreaționale 

      Set suplimentar de chei ale casei și ale mașinii

obiecte suplimentare

      Copie a catalogului clasei 
(precum și alte documente oficiale considerate importante)

important de adăugat
în instituția de învățământ

      Informațiile de contact ale membrilor familiei 

      Copii ale documentelor personale 
  (acte de identitate, certificate, polițe de  asigurare etc.)

      Medicamente și consumabile medicale
   rezerve pentru  cel puțin 7 zile

      Documentele animalelor de companie
  (acte de identitate, documente medicale, certificate etc.)

Adaptați conținutul trusei în funcție de numărul 
persoanelor care o vor folosi, ținând seama, pe cât posibil, 
de nevoile specifice ale fiecăruia. 
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www.crucearosie6.ro

P R E G Ă T I T 
Î N S E A M N Ă 
P R O T E J A T

Află mai multe despre ce poți face 
pentru siguranța ta și a celor dragi în 

situații de urgență.


