
Wat te doen tijdens een crisis of ramp op Curaçao?
Zorg dat u op de hoogte bent van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en van wat u moet doen voor, tijdens en na een crisis of ramp. Niet 
elke crisis of ramp kan je voorzien daarom is het van belang om je op een adequate manier voor te bereiden. 

Noodpakket
•	 Radio	met	batterij;	stem	af	op	97.9	FM,	de	Rampenzender
•	 Een	eerstehulpdoos	met	gebruiksaanwijzing
•	 Zaklantaarns	met	extra	batterijen
•	 Doos	lucifers,	goed	ingepakt	tegen	vocht
•	 Contant	geld	en	een	kopie	van	identiteit-	en	verzekeringsdocumenten
•	 Extra	huis-	en	autosleutels
•	 Een	plattegrond	van	de	buurt	en	een	lijst	met	adressen	en	telefoonnummers	van	familie	of	kennissen	die	u	kunnen	opvangen
•	 Een	gereedschapsdoos
•	 3	liter	water	per	dag	voor	iedere	huisgenoot	voor	minimaal	3	dagen
•	 Houdbaar	voedsel	voor	ten	minste	3	dagen
•	 Sanitaire	artikelen	zoals	wc-papier,	zeep,	waspoeder,	maandverband,	tandpasta,	tandenborstels
•	 Medicijnen

Algemene tips
•	 Blijf	zo	rustig	mogelijk	en	denk	na	voordat	u	handelt.
•	 Waarschuw	en	informeer	mensen	in	uw	omgeving.	
•	 Als	u	gewond	bent	of	in	acuut	gevaar	verkeert,	alarmeer	dan	de	hulpdiensten	of	probeer	anderen	om	hulp	te	vragen.
•	 Bent	u	zelf	niet	gewond,	help	dan	waar	mogelijk	anderen.	
•	 Probeer	informatie	te	krijgen	van	een	betrouwbare	bron.	Luister	naar	de	calamiteitenzender	of	kijk	op	www.kalamidat.cw
•	 Volg	de	instructies	van	de	hulpdiensten	en	de	overheid	op.

Noodnummers
•	 911	Politie
•	 911	Brandweer
•	 912	Ambulance
•	 913	Kustwacht
•	 0800-1234	(informatienummer	die	wordt	geactiveerd	tijden	een	crisis	of	ramp)

Orkaan
•	 Ga niet de weg/de zee op als dit wordt afgeraden of 

als een weeralarm is afgegeven.
•	 Als	u	toch	de	deur	uit	moet,	neem	genoeg	eten,	

water, dekens en warme kleding mee.

Overstromingen
•	 Ga niet naar buiten als de autoriteiten dit afraden.
•	 Als	overstromingswater	het	huis	binnendringt	zoek	

dan een hogere, veilige plek in uw huis.
•	 Ontkoppel elektrische apparaten van het net en 

ontkoppel de gasaansluitingen.

Windhoos
•	 Als	een	windhoos	ontstaat	die	jouw	richting	op	

komt, ga dan meteen naar binnen en verschuil u in 
een veilige kamer die bestendig is tegen wind en die 
weinig ramen heeft.

Tsunami
•	 Blijf	nooit	aarzelen	na	een	tsunami	alarm.
•	 Neem binnen enkele minuten alle gezinsleden mee 

naar een zo hoog mogelijke plek zo ver mogelijk 
van de kust.

Epidemie
•	 Gebruik papieren zakdoekjes die u na gebruik 

meteen weggooit.
•	 Was	regelmatig	uw	handen.
•	 Blijf	thuis	als	u	een	besmettelijke	ziekte	heeft.

Water en elektriciteitscrisis
•	 Luister	naar	de	Rampenzender	97.9	FM.
•	 Kijk	of	de	buren	hulp	nodig	hebben.

Instortingsgevaar
•	 Blijf	laag	bij	de	grond,	schuil	onder	zwaar	meubilair	

of een deurpost, blijf daar stil zitten en bescherm 
uw hoofd en nek met uw armen.

•	 Gebruik geen liften.
•	 Als	u	bedekt	onder	het	puin	ligt,	blijf	dan	stil	liggen	

en maak zo mogelijk geluiden op pijpen of buizen. 
•	 Spaar	uw	krachten	en	schreeuw	alleen	als	u	geen	

andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Terroristische aanslag
•	 Breng	uzelf	in	veiligheid.
•	 Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•	 Hebt	u	informatie	die	kan	helpen	bij	het	opsporen	

van de daders, neem dan contact op met de politie.

Verstoring v/d openbare orde
•	 Ga niet tegen de mensenstroom in.
•	 Blijf	rustig	en	volg	de	aanwijzingen	van	de	 

autoriteiten op.
•	 Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Grote brand
•	 Blijf	laag	bij	de	grond	en	verlaat	het	gebouw	zo	snel	

mogelijk.
•	 Kunt	u	het	gebouw	niet	meer	verlaten?	Ga	dan	voor	

een raam staan waar de brandweer u kan zien.
•	 Ga nooit terug in een brandend gebouw. 

Giftige stoffen
•	 Blijf	binnen	of	ga	naar	binnen	en	sluit	deuren	en	ramen	

en alles wat voor ventilatie dient, zoals afzuigkap, 
ontluchtingskoker,	muur-	en	toiletrooster.

•	 Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
tocht, liefst midden in het huis of gebouw.

•	 Bent	u	buiten?	Loop	dwars	op	de	wind	in	met	een	
doek voor uw neus en mond.
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