Σςμβοςλέρ αν βπεθείτε σε Δασική πςπκαγιά...














Τειεθωλήζηε ζηελ Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία 199
Δηδνπνηήζηε ηελ ηνπηθή ζαο Δζεινληηθή Υπεξεζία Ππξόζβεζεο
Γώζηε όζεο πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα
ηελ πνξεία ηεο ππξθαγηάο.
Αλ απνθαζίζεηε λα βνεζήζεηε ζηελ ππξθαγηά πάξηε όια ηα παξαθάηω κέηξα
πξνζηαζίαο.
Φνξάηε πάληα παληειόλη - πνπθάκηζα κε καθξηά καλίθηα θαη γάληηα, αξβύιεο.
Δξγάδεζηε πάληα ζε νκάδεο, πνηέ κόλνη ζαο, θάπνηνη πξέπεη λα πξνζέρνπλ !
Πξνζέρεηε ηα αεξνζθάθε πνπ πεηνύλ ρακειά, ξίρλνληαο ηόλνπο λεξνύ.
Να ππαθνύεηε ηηο εληνιέο ηωλ ππεπζύλωλ ζπληνληζηώλ ηεο ππξθαγηάο.
Δάλ δελ κπνξείηε λα βνεζήζεηε θέξηε ζηελ ππξθαγηά πόζηκν λεξό γηα ηηο
ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο , θάηη πνπ όινη μερλνύκε αιιά όινη ρξεηαδόκαζηε .
Πξνζπαζήζηε λα έρεηε πάληα έλα βξεγκέλν καληήιη ζην πξόζωπν ζαο.
Βνεζάηε πάληα ζηελ ηειεπηαία γξακκή ηνπ κεηώπνπ αλ δελ έρεηε πείξα
Μελ παίξλεηε πξωηνβνπιίεο θαη κελ θάλεηε εξωηζκνύο, ε θωηηά δελ μέξεη από
ήξωεο, γη' απηήλ είζηε κόλν έλα πξάγκα ......θαύζηκε ύιε, πξνζνρή ινηπόλ.
Δγγξαθείηε ζε εζεινληηθέο νκάδεο ή ππεξεζίεο ζε Γήκνπο θαη θνηλόηεηεο, είλαη ν
κόλνο ηξόπνο λα βνεζήζεηε πξαγκαηηθά θαη νξγαλωκέλα ζε θωηηά !!!

Αν τα πούσα σαρ πιάσοςν υωτιά κάντε τα εξήρ:
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Σε πεπίπτωση πος αντιληυθείτε πςπκαγιά στο κτίπιο












Αλ ην ζπίηη έρεη γεκίζεη θαπλνύο πξνζπαζήζηε λα βγείηε έμω ζρεδόλ ζηα
ηέζζεξα γηα λα απνθύγεηε όζν ην δπλαηό ηνπο θαπλνύο
Δπίζεο λα έρεηε έλα βξεγκέλν καληήιη ζην πξόζωπν ζαο
Μελ μερλάηε λα θιείλεηε όιεο ηηο πόξηεο πίζω ζαο.
Να έρεηε πάληα έηνηκν, έλα ζρέδην δηαθπγήο , θαη έλα ζεκείν ζπγθέληξωζεο ζε
πεξίπηωζε θωηηάο ή ζεηζκνύ λα κπνξέζεηε κε αζθάιεηα λα βγείηε όινη έμω.
Καιό ζα ήηαλ λα έρεηε δύν δηεμόδνπο δηαθπγήο ζε πεξίπηωζε πνπ ε κία έρεη
κπινθάξεη από θπζηθά εκπόδηα. Μελ μερλάηε λα πξνγξακκαηίδεηε ηαθηηθά
αζθήζεηο κε όιε ηελ νηθνγέλεηα ζαο. Τν πιάλν δηαθπγήο λα ην έρεηε πάληα ζε
θάπνην επδηάθξηην ζεκείν λα ην βιέπνπλ όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.
Κάληε έιεγρν κε ηελ παιάκε ζαο ζηελ πόξηα, αλ είλαη δεζηή ή βγαίλνπλ θαπλνί
από θάηω ζίγνπξα ππάξρεη εζηία ππξθαγηάο ζην δωκάηην.
Πξνζέρεηε εηδηθά ηηο πόξηεο, κπνξεί ε θωηηά λα ζηγνθαίεη πνιιή ώξα θαη λα
πεξηκέλεη ιίγν νμπγόλν γηα λα εμαπιωζεί. Αλ αλνίμεηε ηελ πόξηα ρωξίο
πξνθπιάμεηο ε θωηηά ζα εμαπιωζεί θαη εζείο ζα ππνζηείηε ζνβαξά εγθαύκαηα ή
θαη αθόκα θαη πηζαλόηεηα λα ράζεηε ηελ δωή ζαο. Γηα απηό ηνλ ιόγν θάλεηε ηα
παξαθάηω:
Δλεξγήζηε κε πξνζνρή , θαιέζηε ηελ Ππξνζβεζηηθή ππεξεζία ζην 199.
Μελ δηαθηλδπλεύεηε ηελ είζνδν ζην δωκάηην αλ δελ ππάξρνπλ εληόο άλζξωπνη ή
θαηνηθίδηα, αθόκα θαη ηόηε ππνινγίζηε πξνζεθηηθά ηηο πηζαλόηεηεο πνπ έρεηε
κπαίλνληαο ζην δωκάηην.
Αλ απνθαζίζεηε λα κπείηε κελ μεράζεηε λα ειέγμηε ηελ πόξηα θαη όηαλ ηελ
αλνίμεηε, κελ ζηέθεζηε κπξνζηά ζηελ πόξηα αιιά ζην πιάη, κέρξη λα





ζηγνπξεπηείηε όηη δελ ππάξρεη πξόβιεκα. Να έρεηε καδί ζαο, έηνηκν ηνλ
ππξνζβεζηήξα θαη ζηνρεύζεηε ζηελ βάζε ηεο ππξθαγηάο, αλ κπνξείηε πάξηε
γξήγνξα ηνλ άλζξωπν ή ην θαηνηθίδην θαη βγείηε ακέζωο από ηνλ ρώξν κελ
θάηζεηε λα ζβήζεηε ηελ ππξθαγηά, κελ δηαθηλδπλεύεηε ε Ππξνζβεζηηθή
Υπεξεζία ζα θηάζεη ζε ιίγα ιεπηά.
Μελ ππνηηκάηε ηελ θωηηά εμαπιώλεηε πην γξήγνξα από όηη λνκίδεηε !!!
Βγαίλνληαο από ην θηίξην θιείζηε όιεο ηηο πόξηεο πίζω ζαο! Ο αληρλεπηήο θωηηάο
Μελ μερλάηε νη αληρλεπηέο θωηηάο είλαη πάξα πνιύ ρξήζηκνη, δηόηη κπνξνύλ λα
ζαο εηδνπνηήζνπλ κε ηελ έλαξμε ηνπ θαπλνύ θαη λα πξνιάβεηε ηελ εμάπιωζε
ηεο ππξθαγηάο θαη όιεο ηηο δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο. Τνπνζεηήζηε ηνπο ζε θαίξηα
ζεκεία θαη κελ μερλάηε λα ηνπο θάλεηε ηαθηηθό έιεγρν.

