Hold dig opdateret om situationen via:
Chiles Indenrigsministerium: http://www.onemi.cl/
Den danske ambassades hjemmeside www.chile.um.dk
Facebook: https://www.facebook.com/embajadasantiago/
Nødtelefonnumre:
Ambulance: 131
Brandvæsen: 132

Politi: 133

Forberedende forholdsregler:
Sørg altid for:

5.

Brug trappeopgang eller eventuelt nødudgang. Anvend aldrig elevator under et jordskælv.

6.

Hvis tidsmæssigt muligt, hold da yderdøre åbne, så du hurtigt kan forlade huset. Planlæg i
forvejen, hvorledes du på hurtigste måde kan komme ud.

7.

Tænd for lokalradioen for yderligere information.

8.

Befinder du dig ved kysten, søg da op og væk fra kysten – følg skiltning til evakueringszoner,
da der kan komme tsunami som følge af jordskælvet. Bevæg dig til fods.

9.

Tjek, at mobiltelefonen er tændt. Brug tekstfunktioner til at kommunikere, med mindre du
har brug for akut hjælp.



At være registreret på Danskerlisten https://danskerlisten.um.dk/



Sæt dig ind i, hvilke typer naturkatastrofer, der forekommer i dit område og undersøg de
nationale beredskabsvejledninger.

1.



Gyldigt pas, vaccinationspapirer, RUT og andre identifikations-papirer herunder for
eventuelle børn på et lettilgængeligt sted.

Er du spærret inde; hold mund og næse dækket. Undgå at råbe men signalér, hvor du er. ved
at banke på vægge eller rør.

2.

Vær forberedt på eventuelle efterskælv, der kan forårsage yderligere ødelæggelser



Adgang til fungerende computer, mobiltelefon, tv og radio med chargere og ekstra batterier

3.

Hvis gasledning er skadet, så åbn vinduer og sluk hovedstrømafbryderen



Et mindre lager af nødvendige madvarer og vand

4.

Hvis el-ledninger skades, så sluk hovedstrømafbryderen



Reservebeholder med husholdningsgas (hvis anvendt i boligen)

5.

Undgå skadede bygninger, som let kan styrte sammen, og udvis stor forsigtighed



Tilgængelig reservebelysning (lommelygter med fungerende batterier – undgå åben ild)

6.

Følg via radio og TV de evakueringsinstruktioner, som gives af de lokale myndigheder. Følg
desuden situationen og regeringens anvisninger via http://www.onemi.cl/



Tilstrækkeligt med kontanter i små sedler

Kontakt ambassaden:



Komplet førstehjælpskasse



Detaljeret landkort og GPS.

I nødstilfælde: Er du eller din familie kommet til skade eller kan I ikke vende tilbage til egen
bolig, ring til ambassaden på tlf. +56 2 2941 5100

I tilfælde af jordskælv, følg ONEMI’s anvisninger herunder:
1.

2.

Bevar roen og søg ly under en bærende døråbning/karm, eller under et bord. Undgå at være
udsat for at få et faldende skab, boghylder og andre genstande i hovedet. Undgå at stå tæt på
vinduer, som kan knuses og forårsage glassplinter.
Er du udendørs, forsøg da at beskytte dit hoved mod nedfaldende genstande, lygtepæle,
elkabler o.a. Det anbefales at søge mod åbne pladser. Hvis du befinder dig i en bil, så kør ind
til vejsiden. Bliv i bilen for beskyttelse. Undgå at parkere under broer el.lign., som kan styrte
ned.

3.

I tilfælde af brand, sluk hurtigst muligt. Vær opmærksom på faren med gaskomfur, elektricitet
og øvrige energikilder. Brandfarlige genstande bør opbevares på et sikkert sted.
Efterfølgende brande, forårsager ofte større katastrofer i forbindelse med en
jordskælvsulykke.

4.

Løb ikke ud af boligen i panik: Vent til et roligt øjeblik. Vær opmærksom på boligens
stabilitet, fundament og vedligeholdelsesmæssige tilstand, samt risikoen for faldende
genstande udendørs, etc. Er boligen af mursten eller hjemmebyg, evakuér straks bygningen.

Efter jordskælvet:

Hvis du og din familie er OK: Giv ambassaden besked via sclamb@um.dk
Husk at oplyse fulde navn, pasnummer eller RUT på alle familiemedlemmer samt hvor I
befinder jer.
(I nødsituationer vil ambassaden opsøge alle på danskerlisten med udgangspunkt i det kriseramte
område. Du kan hjælpe ambassaden med at nå hurtigere frem til kriseramte danskere ved at
informere om, at du er okay.)
Udenrigsministeriets Borgerservice og det Globale Vagtcenter 24/7
Telefonnummer +45 33 92 11 12

Mail: bbb@um.dk

Du kan altid komme i forbindelse med Udenrigsministeriets Borgerservice – også i weekender
og midt om natten. Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter (24/7-centret), er bemandet døgnet
rundt. Uden for ambassadernes åbningstider stilles deres telefoner videre til 24/7-centret, hvor
en dansktalende vagthavende er klar til at besvare nødopkald. Vi kan også klare opkald på andre
sprog, f.eks. fra en læge på et hospital.

