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Ασκηση ετοιμότητας για σεισμό
Της Κατερίνας Μυλωνά
Νωπές παραμένουν ακόμα οι μνήμες από τον τελευταίο σεισμό που σημειώθηκε στο Ηράκλειο πριν από ενάμιση περίπου χρόνο που μπορεί να μην άφησε
πίσω του ανθρώπινες απώλειες ή υλικές ζημιές αλλά σίγουρα προκάλεσε προβληματισμό για το κατά πόσο είναι σε θέση οι αρμόδιοι φορείς του νομού μας
να αντεπεξέλθουν σε μία νέα και ισχυρότερη σεισμική δόνηση.
Για αυτό το λόγο, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και δέκα οργανισμοί
εθελοντικής προσφοράς υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency)αποφάσισαν να ενώσουν
τις δυνάμεις τους και να πραγματοποιήσουν την ερχόμενη Δευτέρα 5 και Τρίτη 6 Νοεμβρίου άσκηση ετοιμότητας με την ελπίδα να αποδειχθεί ότι
λειτουργεί χωρίς κενά ο κρατικός μηχανισμός.
Ο τρόπος που η άσκηση ετοιμότητας με θέμα «Δορυφορικές Τηλεπικοινωνίες στην Έγκαιρη Προειδοποίηση για την Υγεία μετά από Σεισμό» οργανώνεται
και τι προβλέπεται κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκε χθες σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Νομαρχίας.
Για μια σημαντική συνεργασία μεταξύ της ΝΑΗ και του ΙΤΕ που σίγουρα θα έχει μέλλον έκανε λόγο η νομάρχης, Βαγγελιώ Σχοιναράκη, η οποία τόνισε πως
«αναγνωρίζουμε την ευθύνη που έχουμε απέναντι στους πολίτες να θωρακίσουμε το νομό μας σε θέματα φυσικών καταστροφών».
«Η καρδιά του έργου είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο μία καταστροφή, τύπου σεισμός, και ο,τι εκείνη μπορεί να
προκαλέσει», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΙΤΕ, Αλκιβιάδης Παγιατάκης.
Λεπτομέρειες για το πώς θα πραγματοποιηθεί η άσκηση ετοιμότητας έδωσε η συνεργάτης του ΙΤΕ, Κατερίνα Χρονάκη ενώ στη συνέχεια μίλησαν η
αντινομάρχης, Πόπη Δασκαλάκη, ο καθηγητής Ιατρικής, κ. Γκίκας και ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, κ. Σαμαριτάκης.

Η άσκηση ετοιμότητας

Η Άσκηση έχει σαν στόχο να αναδείξει τον ρόλο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην έγκαιρη προειδοποίηση για την υγεία μετά από φυσικές
καταστροφές, όπως για παράδειγμα την επιδημιολογική επιτήρηση στην δημόσια υγεία μετά από καταστροφικό σεισμό, να αυξήσει την ετοιμότητα και το
συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων, να προβάλλει τον εθελοντισμό και να προετοιμάσει τη θεσμοθέτηση προγράμματος ασκήσεων πολιτικής
προστασίας.
Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης μετά από έναν καταστροφικό σεισμό 6.8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, γίνονται εκτεταμένες καταστροφές στην
ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου καθώς και έκρηξη, φωτιά και διαρροή σε δεξαμενή καυσίμων στην ΔΕΗ. Οι εμπλεκόμενοι φορείς εστιάζουν τις
προσπάθειές τους στον απεγκλωβισμό των τραυματιών, στην κατάσβεση της φωτιάς, στην έγκαιρη πρόγνωση και καταπολέμηση επιδημιών και στην
αποφυγή της περιβαλλοντικής ρύπανσης από τυχόν διαρροή καυσίμων στην θαλάσσια περιοχή του Ηρακλείου.

Πρόγραμμα της άσκησης

Δευτέρα 5/11 08:00: Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Σεισμός 6.8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αναφέρονται εκτεταμένες ζημιές στην ευρύτερη περιοχή του
Ηρακλείου. Σύγκληση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Νομαρχίας με αντιπροσώπους της Περιφέρειας Κρήτης,
της ΝΑΗ, Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, ΕΜΑΚ, Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, ΕΚΑΒ, Δήμων Ηρακλείου και Γαζίου, ΔΥΠΕ και εθελοντών.
Δευτέρα 5/11 08:10-11:00: ΔΕΗ – Λινοπεράματα. Έκρηξη σε δεξαμενή καυσίμων, φωτιά, διαρροή καυσίμων και περιβαλλοντολογικός κίνδυνος, γίνεται
προσπάθεια κατάσβεσης, απεγκλωβισμνός τραυματιών και αποτροπής της ρύπανσης Τηλεδιάσκεψη με το ΚΣΟ μέσω του οχήματος συντονισμού SAFE
συμμετέχουν κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου, ΕΜΑΚ, Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΕΚΑΒ, Βενιζέλειο νοσοκομείο, Δήμος Γαζίου, ΔΕΗ, ΑΗΣ Λινοπεραμάτων
και ΚΣΟ.
Δευτέρα 5/11 08:10-11:00: Ξενοδοχείο Candia Maris. Εκτενείς ζημιές σε πτέρυγα του ξενοδοχείου, εφαρμογή σχεδίου εκκένωσης, πυρόσβεση, διάσωση
εγκλωβισμένων, διαλογή περιστατικών, διακόμιση στο Βενιζέλειο, τηλεδιάσκεψη με το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο, συμμετέχουν ΕΜΑΚ, Πυροσβεστική,
Αστυνομία, ΕΚΑΒ, Βενιζέλειο νοσοκομείο, ΚΣΟ
Τρίτη 6/11 9:00-15:00: Καταυλισμός σεισμοπαθών στο Παγκρήτιο Στάδιο, εγκατάσταση καταυλισμού σους βοηθητικούς χώρους του σταδίου από τη ΝΑΗ,
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τη ΔΥΠΕ και το δήμο Ηρακλείου με τη συμμετοχή εθελοντών. Παρακολούθηση των αναγκών υγείας του πληθυσμού με
ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, επικοινωνία με τη Διεύθυνση Υγείας, επιδημιολογική επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση στην Δημόσια Υγεία με το Σύστημα
SAFE. Ενημέρωση του κοινού, λήψη μέτρων, ανάλυση βιολογικών και περιβαλλοντολογικών δειγμάτων με κινητό εργαστήριο για επιβεβαίωση του
κινδύνου, εξειδικευμένα κέντρα υποστηρίζουν τους εθελοντές στη λήψη αποφάσεων, τηλεδιάσκεψη του ΚΣΟ/ ομάδα διαχείρισης επιδημιολογικού
κινδύνου με κέντρο υγείας. Ενημέρωση του υπουργείου Υγείας και του Κέντρου Ειδικών Λοιμώξεων και στη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου
Νοσημάτων και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης.

Τρίτη 6/11 15:00-19:00 Αίθουσα Ανδρόγεω: αξιολόγηση της άσκησης, εντυπώσεις και εμπειρίες των συμμετεχόντων, απονομή βεβαιώσεων και
αναμνηστικών από τη νομάρχη.
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