Joi, 29 iunie 2017, în intervalul orar 10:00-13:00, în clădirea administrativă a
ASE București din Str. Cihoschi nr. 5 (cod 5 pe harta clădirilor
http://student.ase.ro/harta-cladirilor/ ) și în perimetrul sălii de sport (cod 6 pe
aceeași hartă), va avea loc o simulare de cutremur.
Această activitate este parte a Proiectului ”Academia SpEranței - Voluntariat din
Iubire pentru Viață” desfășurat de către ASE București în parteneriat cu
Departamentul pentru Situații de Urgență, în baza Protocolului 421 din 6.10.2016,
având ca scop instruirea comunității universitare în vederea unei reacții
corecte la situațiile de urgență.
Simularea este coordonată și desfășurată de către ISU București-Ilfov după
următorul program:
- 10:00-10:45 – Amfiteatrul 1 – instruire teoretică și practică a participanților la
simulare. Grupul țintă este format din colegii din Departamentele tehnicoadministrative care lucrează în clădirea din Cihoschi 5, dar sunt invitați să
participe toți membri comunității universitare dornici să se instruiască pe această
temă;
- 11:00-12:30 – simulare cutremur urmată de evacuare persoane (inclusiv
”răniți”), acordare prim-ajutor la fața locului, transport ”răniți” către spital cu
ambulanțele SMURD;
- 12:30-13:00 – briefing constatator.
Întrucât simularea presupune amplasarea în curtea interioară din Cihoschi a unui
cort medical pentru triaj, precum și accesul ambulanțelor destinate ”răniților” grav
și prezența mai multor autospeciale pentru descarcerare, acces la înălțime și
stingere, în data de 29 iunie 2017, în intervalul 10:00-13:00, colegii care
parchează mașinile în curtea interioară din strada Cihoschi sunt rugați să
evite să facă acest lucru.
Dintre colegii care lucrează în birourile administrative din clădirea Cihoschi,
aproximativ 25 de persoane vor avea rolul de ”rănit” care urmează a fi evacuat
de către salvatori, fie pe propriile picioare, fie pe targă. Ca urmare, sugerăm
participanților să fie îmbrăcați comod (genul casual-sport) în vederea
deplasării rapide în timpul simulării.
Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm de preocuparea noastră
constantă în privința siguranței și securității dvs. în campusul universității!
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