
 
 
 
Simulakroren deskribapena 
 

Sirenek oso argiak eta arrisku eremu osoan entzuten diren seinale mota bi igorriko 
dituzte: bata hodei toxikoa dela-eta alerta hasten dela ohartarazteko eta, bestea, alerta 
horren amaiera iragartzeko. Alertaren hasiera entzuterakoan, herritarrak toki itxi batean 
babestu behar dira, lehentasunezko babes neurri gisa. 

Herrizaingo Sailak Kanpoko Larrialdi Plan bat du eta, horren baitan, giza baliabideen 
eta baliabide materialen antolaketa eta koordinazio mekanismoak ezartzen dira, 
lantegiaren kanpoaldean eragina duen larrialdiren baten aurrean. Halaber, herritarrak 
ohartarazteko moduak ere zehazten dira bertan, megafonia bidez egindako abisuekin eta 
hedabideetan egindako oharren bidez. Sirenen helburua abisuen sistema hori indartzea 
eta herritarrak berehala ohartaraztea da, istripu baten aurrean euren burua babesteko 
oinarrizko aholkuak jarrai ditzaten.  
 
Sirenak jartzeko prozesua Lantaronen hasi zen 2004an, eta Muskizen eta Abanto 
Zierbenan jarraitu zuen 2005ean. Hedatze prozesu horren hirugarren fasea Hernanin 
egin zuten 2006an eta, 2008an orain arte ezarritako azken sirenak jarri zituzten, 
Gueñesen eta Alonsotegin.  
 
Sirenak aktibatuz egindako simulazio horrez gain, Herrizaingo Sailak komunikazio 
kanpainak egiten ditu aldizka, industria kimikoetatik gertu dauden biztanleguneetan. 
Ekintza horien helburua herritarrek industria jarduera hori eta ekar ditzakeen arriskuak 
ezagutu ditzatela eta, bereziki, istripu baten aurrean nola jokatu behar duten jakin 
dezatela lortzea da. 
 
Informazio gehiago Arrisku Kimikoari Buruzko Komunikazio Plana dokumentuan, 
Herrizaingo Saileko Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritzaren eta Babes Zibilaren 
webgunean (www.euskadi.net/emergencias112). 

http://www.euskadi.net/emergencias112


  
 
Abisu akustikoen deskribapena 

 

• Alerta hasiera: uhin-soinu eta isilune sekuentzia hau entzungo da.  
 

 
 

• Alerta amaiera: soinu lau eta jarraitua entzungo da 30 segundoz.  
 

 
 

 

Larrialdi kimiko bat izanez gero herritarrek bete beharreko jarraibideak 

 
Eusko Jaurlaritzak helarazitako informazioak larrialdi kimikorik egotekotan beren burua 
babesteko zer jarraibide bete behar dituzten zehazten die herritarrei. Hala, alerta 
hasieraren sirena entzuterakoan, herritarrak nonbait ITXI beharko dira eta oinarrizko 
aholku batzuk jarraitu beharko dituzte: 

 Ateak eta leihoak itxi (pertsianak ere jaitsi, ahal bada) eta horietatik urrundu.  
 Agintarien aholku eta argibideak zabaltzen dituzten irrati-telebistetan arreta jarri. 
 Ez erabili aireztapen sistemarik 
 Kalean egonez gero, arnasbideak estali eta toki itxi batera joan. 
 Ez erre eta ez piztu surik. 
 Ez erabili telefonoa, erabat beharrezkoa ez bada. 
 Ez joan eskolara umeen bila; irakasleek jarraibide zehatzak dituzte. 
 Ez irten kalera agintariek alerta egoera amaitu egin dela iragarri arte. 

 
 
 
 


