ΕΚΑΒ
ΣΕΡΡΩΝ:
Μαθητές
διασώζουν
«τραυματισμένη»
συμμαθήτρια από τον σεισμό
και την παραδίδουν στο ΕΚΑΒ!
Ώρα 20:25 : Ένας δυνατός …σεισμός βυθίζει στο σκοτάδι το
σχολικό κτήριο. Γεμίζει σκόνη !
Παραμορφώνεται η πόρτα της Γ’ Λυκείου και εγκλωβίζεται στον
1ο όροφο.
Μια μαθήτρια τραυματίζεται στο διάδρομο από πτώση σοβάδων.
Έξω εκδηλώνεται μια πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα καλωδίων που
κουνήθηκαν από τη θέση τους !
Οι τηλεπικοινωνίες δυσχεραίνονται…
Η Νυχτερινή Άσκηση Φυσικών Καταστροφών έχει ήδη αρχίσει στο
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ σε συνεργασία με ΕΚΑΒ και
ΣΕΑΝ Σερρών !
Τα αντικείμενά της είναι σύνθετα , αλλά πολύ
πιθανά να συμβούν και εδώ, όπως αλλού φέτος : Αντιμετώπιση
Σεισμού, κατάσβεση Πυρκαγιάς, παροχή Α΄ Βοηθειών και
Απεγκλωβισμός μαθητών .
Είναι 12 Οκτώβριου 2021 και η ώρα 20: 25: Ο Διευθυντής κος
Χρήστος Τριανταφύλλου χτυπά συνθηματικά ένα χειροκίνητο
κουδούνι, για να καλυφθούν όλοι από τον σεισμό !
Μέσα στα επόμενα τρία λεπτά από την λήξη του σεισμού,
ενεργοποιείται με ψυχραιμία η Ομάδα Εθελοντών Μαθητών του
Σχολειού, κατάλληλα εκπαιδευμένη στην υποβοήθηση
διδακτικού προσωπικού σε Έκτακτες Καταστάσεις
!
ΚΑΝΑΛΙ 8 pmr :

του

« Μας ακούτε ; Λαμβάνουν σήμα τα Συνεργεία μας από τον
επικεφαλής; –Over»
Καλεί στον ασύρματο ο Κωνσταντίνος Καζάκας, Επικεφαλής των
συμμαθητών του…
«Κωνσταντίνε είμαστε η Ομάδα Πρώτων βοηθειών ! Σε ακούμε
καθαρά και έχουμε εντοπίσει τη συμμαθήτριά μας τη Φωτεινή,
στο διάδρομο με κάποιες γρατσουνιές από σοβάδες. Ήδη πήραμε
οδηγίες από τον υπεύθυνο καθηγητή, κάνουμε επίδεση τραύματος
και την βγάζουμε από το κτήριο- Over. »
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ : «Ελήφθη, Δημοσθένη και Μοσχούλα. Μετά την
επίδεση, παραδώστε την στο ΕΚΑΒ. Ο κος Δντης τους ειδοποιεί
για να έλθουν. Αν όμως αργήσουν να απαντήσουν λόγω φόρτου,
κρατείστε την ήρεμη και ευδιάθετη».
«Κωνσταντίνε , είμαστε η Ομάδα Πυρόσβεσης και εντοπίσαμε
μικρή εστία φωτιάς από βραχυκύκλωμα προβολέα, εξωτερικά του
Σχολείου – Over.»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ : «Ελήφθη, Μάριε και Νίκο. Κάνετε κατάσβεση με
ξηρά σκόνη. Προσοχή στην αναπνοή σας και τους γύρω σας» !
Ο κ. Δ/ντης επισημαίνει ασφαλή περιοχή της αυλής με πορτοκαλί
φάρο μπαταρίας. Οι Καθηγητές συγκεντρώνουν εκεί τα
τους και τα καταμετρούν.
ΑΠΟΥΣΑ όμως η είναι Γ ’

Τμήματά

Λυκείου και ο καθηγητής της !

“ Ο Επικεφαλής μας ακούει ;Είμαστε η Ομάδα Έρευνας –
Απεγκλωβισμού και κάνουμε έλεγχο μαζί με τον υπεύθυνο
καθηγητή αν έχει εκκενωθεί το κτήριο . Δυστυχώς η
Γ ΄
Λυκείου δεν μπορεί να βγει από την τάξη. Στράβωσε η κάσα της
πόρτας! Έχουμε μαζί μας τα ειδικά εργαλεία για τον
απεγκλωβισμό των μαθητών – Over.» –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
: «Ελήφθη, Κώστα και Φώτη ! Ενεργείστε
κατάλληλα και αναφέρετε σύντομα το αποτέλεσμα από τον
ασύρματό σας. Έχουμε σε ετοιμότητα και την Ομάδα Α΄ Βοηθειών,

αν

χρειαστεί».

Με τον τηλεβόα ο Συντονιστής της Άσκησης, Ευστρατιάδης
Ιωάννης, εκπαιδευτικός του Σχολείου, επισημαίνει τις θέσεις
ανάπτυξης των Τμημάτων στην αυλή και την τήρηση των
υγειονομικών όρων covid-19.
Ταυτόχρονα έχει προβλεφθεί και ειδική υποστήριξη μαθητών
ΑΜΕΑ, από εξειδικευμένο προσωπικό.
Το ΕΚΑΒ φθάνει σε λίγα λεπτά στην αυλή του Σχολείου και
παραλαμβάνει την τραυματισμένη Φωτεινή για τις Α΄ Βοήθειες…
ευτυχώς το «τραύμα» ήταν
πολύ ελαφρό και δεν χρειάστηκε
μεταφορά της στο Γ. Νοσοκομείο.
Μετά το επιτυχές τέλος της εκκένωσης και των δράσεων της
Ομάδας Εθελοντών Μαθητών, ο έμπειρος Διασώστης – Εκπαιδευτής
του ΕΚΑΒ, κος Φάνης Παπαευστρατίου, με ικανοποίηση βρήκε την
ευκαιρία και έδειξε στο Σχολείο βασικές διαδικασίες των Α΄
βοηθειών :
ΚΑΡΠΑ σε Εκπαιδευτικό Πρόπλασμα,
Χρήση Αυτομάτου Απινιδωτή,
Αντιμετώπιση απόφραξης αεραγωγού από ξένο σώμα,
Επίδειξη βασικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων Α΄ Βοηθειών
του Ασθενοφόρου κλπ.
Με το παιδαγωγικό του ταλέντο και τις πλούσιες γνώσεις του,
προκάλεσε
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στους
μαθητές και
καθηγητές, που βρήκαν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια μικρή
εξοικείωση με τις διαδικασίες αυτές. Δεν κατάλαβαν πώς πέρασε
η ώρα και οι μαθητές ζητούσαν, είτε να παραταθεί η άσκηση,
είτε να επαναληφθεί άλλη ημέρα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Διευθυντή της 6ης & 9ης Περιφέρειας
ΕΚΑΒ, κο Λώτη Χαρίλαο για την
διάθεση του κ. Φ.
Παπαευστρατίου και του Ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, τον Συνδέσμο
Εφέδρων Αξ/κων Ν. Σερρών-ΝΠΔΔ (ΣΕΑΝ Σερρών) για την

τεχνογνωσία και συνεργασία του με το Εσπερινό Σχολείο μέσω του
Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας του. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε
τον
Διευθυντή κο Χρήστο Τριανταφύλλου MSc , όλους τους
μαθητές και το διδακτικό προσωπικό του Εσπερινού Γυμνασίου –
Λυκείου Σερρών για την άψογη συνεργασία !
Μετά την επιτυχημένη αυτή άσκηση, όλοι συνειδητοποιήσαμε ότι
έχουμε ανάγκη από γνώσεις και εκπαίδευση στις Έκτακτες Ανάγκες
και στις Α΄ Βοήθειες, για να μην χάνουμε την ψυχραιμία μας στα
δύσκολα, ώστε κατάλληλα εφοδιασμένοι να γινόμαστε χρήσιμοι
στους συνανθρώπους και το κοινωνικό σύνολο.
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