Hiç elektrik kesintisi yaşadınız mı? Ne kadar zaman aldı? Bu nasıl hissettirdi?
Her şeyin sürekli çalışmasına alışkınız: Elektrik prizden geliyor, cep telefonları ve internet her zaman
mevcut. Bir şey olursa ya da canımız isterse hemen hemen her zaman alışverişe gidebiliriz. Seçim çok
fazla. Bir şey olursa itfaiye, ambulans veya polis hemen olay yerinde ve bize yardım ediyor. Su temini
de mükemmel.
Daha önce başka ülkelere gittiysen, bunun bizde olduğu kadar doğal olmadığını deneyimlemiş
olabilirsin.
Yani muhtemelen her şey aniden her zamanki gibi çalışmasaydı ne olacağını hiç düşünmedin, değil
mi? Neden olsun ki? Her şey zaten her zaman çalışır. Ama ya tüm bunlar birdenbire ve uzun bir süre
çalışmayacak duruma geldiyse?
Uzmanlar, böyle bir olayın önümüzdeki beş yıl içinde gerçekleşmesini bekliyor. İşte o zaman, Avrupa
genelinde elektrik kesintisi meydana gelir. O zaman sadece ışıklar sönmekle kalmaz, cep telefonları
ve internet de çalışmaz. Aynı zamanda bir su temini veya sanitasyon sorunu yaratıyorsa bu sizin ve
aileniz için ne anlama gelebilir?
Sadece tuvalet sifonu çekmeyi düşün. Trafik ışıkları ve benzin istasyonları olmadığında trafik de durma
noktasına gelir. ATM'ler ve kasalar başarısız oluyor. Alışveriş artık mümkün değil.
Isıtma kışın devre dışı kalır. O zaman evde ısı ne kadar çabuk soğuyabilir? Elektrik geldiğinde, cep
telefonlarının ve internetin tekrar çalışması birkaç gün sürecektir. O zamana kadar hiçbir şey üretilemez. Mağazalar ve süpermarketler ihtiyaçlarını tedarik edemez. Alışverişe gitmek zorunda kalmadan
iki hafta boyunca geçiminizi sağlamak için evde yeterli yiyecek var mı?
Birçok belediye bu senaryoyla uğraşıyor ve bununla ilgili hazırlıklar yaptı. Ancak gerekli önlemlerin
gerçekten etkili olması için hepimizin küçük bir katkıda bulunması gerekiyor. Her birimiz ne kadar iyi
önlem alırsak böyle bir krizle başa çıkmamız o kadar kolay olacaktır.
Tek bir şahıs herkese yardımda bulunamaz cünkü yardım eden de yardıma muhtaç kalır.
Ebeveynlerinizle birlikte arkadaki kontrol listesini gözden geçirin ve ne kadar iyi hazırlandığınızı değerlendirin.
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Bu konuyu ebeveynlerinizle tartışın ve aşağıdaki soruları birlikte değerlendirin:
□ Toplu taşıma (örneğin otobüsler, trenler), benzin istasyonları ve hatta cep telefonu artık çalışmadığında
tüm aile eve nasıl gider?
□ Arabanızın deposu her zaman en az yarısına kadar dolu mu?
□ Evde pille çalışan radyo var mı (araç radyonuzu unutmayın)?
□ Evde yeterince el feneri, pil ve mum var mı?
□ Ailede veya mahallede yardıma ihtiyacı olan biri var mı (hastalar veya bakıma muhtaçlar, küçük
çocuklar vb.)? Kurtarma, bakım hizmetleri veya yemek siparişleri artık gelemediğinde onlara kim bakar? Onlara yardım edebilir misin?
□ Herhangi birinizin düzenli olarak ilaca (örn. insülin) ihtiyacı var mı? O zaman eczane ve doktor olmadan
her zaman iki hafta idare edebilmelisiniz.
□ Ecza dolabınızı en son ne zaman kontrol ettiniz? Evde yeterli dezenfektan, yara bandı ve bandaj var mı?
□ Ailede kimler ilk yardım sağlayabilir? En son ilk yardım tazeleme kursu ne zaman alındı? Hayatı tehdit
eden bir hastalık veya yaralanma varsa, yalnızca hayati tehlike yaşıyorsanız hastaneye gitmelisiniz.
Diğer tüm hastalıklar evde veya mümkünse bir pratisyen hekim tarafından tedavi edilmelidir.
□ Evde ne kadar içeçek su şişeniz var? 3-5 gün idare edebilir misiniz, su temininde bir problem olursa (kişi
başı günde 2 litre)?
□ Ne kadar yiyeceğiniz var? Alışverişe gidemeyeceksen iki hafta boyunca geçinebilir misin?
□ Isıtmanız nasıl çalışıyor? Gerekirse sıcak tutan giysiler veya battaniyeler de kullanılabilir. Kurtarma
battaniyeleri de burada yardımcı olabilir.
□ Evcil hayvanlara bakılması gerekiyor mu? Akvaryumunuza ne olur, bir tane varsa?
□ Birdenbire çok zamanınız olursa (masa oyunları, kitaplar vb.) kendinizi nasıl meşgul edebilirsiniz?
□ Başka ne düşünüyorsun?
Birlikte ve iyi hazırlanmış olarak hayal bile edilemez bir olayla başa çıkabiliriz. Herkes bunun asla olmayacağını
umsa da umursamaz ve hazırlıksız olmamalıyız.
Daha fazla bilgi ve yardım (Almanca'da):
• Sivil Koruma Derneği: www.zivilschutzverband.at
• Elektrik kesintisi önleme yönergeleri: www.saurugg.net/leitfaden (kesinti sırasındaki davranış)
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