
 Ken de drie alarmniveaus 

FASE 1 

De vulkaan is rustig. 

FASE 2 

Er komen fumaroles(rookpluimen) uit de 

vulkaan en er is  normale seismische 

activiteit.  

Noodnummers 

Noodnummer Mexico Stad 

066 

Ministerie voor Civiele 

Bescherming 

56.83.22.22 

Telegeneeskunde 

51.32.09.09 

Brandweer 068 

Locatel 56.58.11.11 

 
RICHTLIJNEN  

VULKAAN 

POPOCATEPETL 
Voor meer info kunt u 

terecht op: 

www.cenapred.unam.mx 

 

FASE 1 

Frequente lokale vulkanische trillingen, 

fumaroles van damp of gas, lichte uitstoot 

van assen rond de vulkaan.  

FASE 2 

Kleine tot matige explosies, matige asregen 

in nabijgelegen woongebieden, risico op 

gloedwolken en modderstromen over een 

korte afstand. 

FASE 3 

Matige tot grote explosies, groei van de 

lavakoepel en mogelijke uitstoot van 

magma, stijgende sterkte van de explosies, 

ernstige asregens op de nabijgelegen 

woongebieden. 

FASE 1 

Matige tot grote explosies, deze kunnen 

vulkanisch materiaal lanceren. Dit kan 

nabijgelegen en verdergelegen (middellange 

afstand) woongebieden bereiken, felle 

asregens op verafgelegen dorpen en steden. 

FASE 2 

Grote tot enorme explosies, intense regen 

van as, zand en vulkanisch materiaal boven 

verdergelegen woongebieden, ernstige 

schade aan de omgeving,  waaronder zones 

die afgebakend zijn als vulkanisch 

gevaarlijk. 



 ZELFBESCHERMING 

- Blijf in uw huis, kantoor of wagen. (Als de 

asregen intens is) 

- Als het noodzakelijk is om naar buiten te 

gaan, bescherm uw neus, mond en ogen. 

- Gebruik maskertjes, bedek uw mond en 

neus met eenmaskertje; of gebruik een 

natte doek. De assen kunnen 

ademhalingsproblemen veroorzaken 

(hoesten, neusloop); irritatie van de keel 

en keelpijn. 

- Gebruik een (werk)bril die de ogen 

beschermt. Gebruik geen contactlenzen. 

Als de assen in de ogen terecht komen kan 

dit irritatie, pijn en tranen  veroorzaken. 

- Als u voelt dat er iets in uw ogen terecht 

gekomen is, spoel ze overvloedig met 

water, als de last aanhoudt, raadpleeg een 

dokter. 

- De assen kunnen, hoewel uitzonderlijk, 

huidirritatie veroorzaken; draag 

bovenkledij met lange mouwen en een 

lange broek. 

- Doe geen zware inspanningen in de 

buitenlucht. 

- Laat geen voeding of groenten onbedekt 

buiten, noch voor mens noch voor dier; 

graan of hooi. 

- Als er assen op groenten of fruit 

gevallen zijn, was ze grondig voor 

consumptie, verwijder de assen eerst 

met een doek of huishoudpapier. 

- Water dat vervuild is met assen mag 

niet gedronken noch gebruikt worden. 

Als het water niet troebel is, mag het 

gebruikt worden om zich te wassen of 

om mee schoon te maken. 

- Houd de eet- en drinkbakken van dieren 

bedekt, was ze voor en na gebruik uit. 

- Voorzie enkel het nodige water en 

voedsel voor uw dieren om te vermijden 

dat het overschot vervuild wordt met 

assen. 

- Zorg er voor dat uw dieren binnen zijn 

wanneer de assen vallen. 

BEZITTINGEN 

- Heb uw belangrijke documenten bij 

(geboorteakte, identiteitskaart, facturen, 

etc.) 

- Sluit ramen en deuren, bij het vallen van 

heel fijne as of bij het overvloedig vallen 

van as, sluit de gleuven en openingen af 

met natte doeken. 

 

- Sluit/Dek watertanks, regenputten, 

fonteinen, vijvers en andere 

waterreservoirs af om te vermijden dat 

het water vervuild wordt. 

- Dek (elektrische) apparaten en wagens 

af, heb een extra luchtfilter bij voor 

voertuigen aangezien de assen de motor 

kunnen beschadigen. Gebruik zo weinig 

mogelijk de wagen. 

- Om de wagen te poetsen, verwijder de 

assen met een vochtige doek en was 

erna met water. De 

assenwordenbestdroogverwijderd.  

OMGEVING 

- Vermijd de ophoping van assen op de 

straten en daken, vooral als deze laatste 

van laminaat of een licht metaal zijn 

(Veeg vaak, gebruik hierbij een 

mondmasker) 

- Gebruik nooit water, assen klitten 

hierdoor samen en verstoppen de 

afvoer. 

- Dek afvoerputten af om te vermijden dat 

de afvoer verstopt raakt. 

- Verzamel de assen in plastiek zakken. 

- Wees op de hoogte van de 

aanbevelingen van de autoriteiten. 



 

 

  OPVANGSPLAATS 

Duidt de opvangsplaatsen aan die 

(gezondheids)diensten en bescherming 

bieden bij nood. 

 

Dit is het moment om de signalisatie te 

leren kennen: 

- Evacuatieroutes 

- Verzamelplaatsen en centra 

- Opvangplaatsen 

 
Volg de officiële informatie: 

- Wees voorbereid op een mogelijke 

evacuatie 

- Heb uw belangrijke documenten binnen 

handbereik 

- Ken uw verzamelplaats 
 

Er wordt geëvacueerd: 

- Blijf kalm 

- Ga naar de verzamelplaatsen 

- Volg de instructies van de autoriteiten 
 

Wat te doen bij elke 

alarmfase? 

Signalisatie 

EVACUATIEROUTE 

Duidt de straten en routes aan die 

uitkomen op de samenkomstcentra en de 

tijdelijke opvangsplaatsen. Volg de pijlen.  

 

VERZAMELPLAATS OF CENTRUM 

Duidt aan dat op deze plaats de bussen 

aankomen waarmee men zich naar een 

veilige plaats kan begeven. 

 

 

Wat te doen in  geval van 

evacuatie?  

- Als de noodtoestand wordt uitgeroepen, 

worden de zones die geëvacueerd 

moeten worden bepaald en meegedeeld 

door de overheden. 

- Let op de instructies van de bevoegde 

overheden en hulpdiensten. 

- Blijf kalm en draag uw kalmte over. 

- Verzamel uw familie en verlaat samen 

de zone,  neem enkel het noodzakelijke 

mee. 

- Sluit deuren en vensters, hang een wit 

laken zichtbaar op om aan te geven dat 

het om een geëvacueerd huis gaat.  
 

Wat te doen in de tijdelijke 

opvangplaats?  

- Identificeer uw familieleden met een 

kenmerkende karakteristiek of teken, 

vooral kinderen, bejaarden en 

invaliden, schrijf hun voornaam, naam, 

bloedtype en andere  persoonlijke 

gegevens op.  

- Registreer u en uw familie en instaleer 

u op de plaats die men u aanwijst. 

 

- Blijf in contact met de autoriteiten en 

volg de regels tijdens uw verblijf, de 

autoriteiten brengen u op de hoogte van 

de evolutie van de situatie. 

- Vermijd ongefundeerde commentaren, 

deze veroorzaken enkel verwarring. 

Wat te doen bij het einde van 

de noodsituatie?  

- Enkel de autoriteiten kunnen aangeven 

op welk moment het veilig is om terug te 

keren naar uw verblijfsplaats, volg geen 

andere informatie. 

- Voor u uw huis binnengaat, verifiëer de 

toestand van het huis. 

- Als u twijfels heeft over deze toestand, 

contacteer de hulpdiensten. 

- Gebruik noch gas noch elektriciteit tot u 

volledig zeker bent dat de installaties 

veilig zijn. 

- Eet of drink niets dat in contact is 

gekomen met vervuilende stoffen. 

- Blijf in uw huis en blijf geïnformeerd via 

radio en televisie. 

- Gebruik uw telefoon enkel voor 

noodoproepen. 

- Vermijd constructies en/of zones die 

een risicio inhouden. 

- Herneem, samen met uw familie, de 

dagelijkse activiteiten die u uitvoerde 

voor de noodtoestand.  

 

 


