Wat te doen bij zombies. Een handige wijzer.

Een uitbraak van zombies kan uw leven totaal veranderen. Misschien kunt u
dagenlang uw huis niet uit. Of moet u juist heel plotseling uw huis (voorgoed)
verlaten. Op deze wijzer staat wat u moet doen als zombies uitbreken.

Blijf binnen. Sluit ramen en deuren.

Misschien is wel het grootste gevaar van zombies dat er een sfeer ontstaat waarin we
elkaar wantrouwen. Belangrijk is dat we elkaar blijven respecteren en vertrouwen. Bijna
iedereen in Nederland is tegen zombies, welk geloof of overtuiging hij of zij ook heeft.
Toch zullen we moeten opletten. Als we allemaal opletten, kunnen we de kans op
problemen verder verkleinen. Daarom is het belangrijk dat u weet wat u moet doen.
Deze gids helpt u hierbij.

Ga naar binnen

• Door naar binnen te gaan loopt u zo
min mogelijk gevaar. Dat geldt voor
iedereen.
• Als u buiten aan het werk bent of
aan het winkelen: ga zo snel
mogelijk het dichtstbijzijnde
gebouw binnen, bijvoorbeeld een
bedrijf, kantoor, winkel of huis.

• Kinderen die op school zijn, moeten
daar blijven en worden opgevangen
door de schoolleiding.
• Bent u in de auto? Parkeer die dan
en ga zo snel mogelijk ergens naar
binnen.
• Geef anderen de gelegenheid bij u
te schuilen.

Sluit ramen en deuren

• U kunt zich tegen zombies
beschermen door te schuilen in de
woning of een ander gebouw.

• Sluit ramen, deuren en andere
openingen in uw woning. Denk ook
aan tussendeuren, roosters,
ontluchtingskokers, schuiven,
enzovoort.

• Ga in iedere ruimte na waar
zombies naar binnen zouden
kunnen komen, en barricadeer die
openingen. Timmer planken voor de
ramen en deuren.

Lang thuis of snel vertrekken?
Een zombie uitbraak valt niet te
plannen. Bereid u daarom nú al voor,
door een noodvoorraad in huis te
halen en te lezen wat u moet doen
als u moet evacueren.

Het Denk Vooruit Basispakket

Het Denk Vooruit Basispakket bevat
de belangrijkste zaken die u zéker in
huis moet hebben. Deze lijst is een
suggestie: vul de lijst daarom zelf
verder aan! En controleer elk half jaar
of uw voorraad nog compleet en
houdbaar is.
• Radio op batterijen, afgestemd op
de rampenzender.
• Zaklamp met extra batterijen.

• Eerstehulpdoos met handboekje.

• Lucifers in waterdichte verpakking.

• Voorraadje van de medicijnen die u
gebruikt op doktersvoorschrift.

• Plattegrond van de omgeving, en
een lijstje met telefoonnummers en
mogelijke schuiladressen.
• Uitgebreide gereedschapsset:
hamer, bijl, handzaag, etc...
• Drie liter water per dag per
persoon, voor drie dagen.

• Voorraad houdbaar eten voor
minstens drie dagen (plus
blikopener als het eten in blik zit).
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• Voorraad verzorgingsartikelen: wcpapier, zeep, wasmiddel, maandverband, tandpasta, tandenborstels.

