
© State of New South Wales through the NSW RURAL FIRE SERVICE 2013. E1

NSW RURAL  
FIRE SERVICEBUSH FIRE SAFETY

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ Η 
NSW RFS ΣΥΝΙΣΤΑ ΝΑ 
ΜΗΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ 
ΑΜΥΝΟΜΕΝΟΙ 

 Αν το επίπεδο επικινδυνότητας 
της πυρκαγιάς είναι 
‘Catastrophic’ (Καταστροφικό)

 Αν είναι ημέρα ‘Extreme’ 
(Ακραίου) κινδύνου πυρκαγιάς 
και το σπίτι σας δεν είναι 
κατάλληλα σχεδιασμένο, 
δομημένο ή διαμορφωμένο να 
αντέχει σε πυρκαγιά 

 Αν η περιουσία σας δεν είναι 
καλά προετοιμασμένη και 
ικανή για άμυνα

 Αν δεν αισθάνεστε ψυχολογικά 
έτοιμοι και σωματικά ικανοί 

ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ, ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΑΜΥΝΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ

Παραμένοντας και Αμυνόμενοι 
ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΝΩΡΙΣ  Είναι η ασφαλέστερη 
επιλογή σας

Δεν μπορούν να αμυνθούν όλα τα σπίτια, και όλοι οι άνθρωποι δεν 
μπορούν να ανταπεξέλθουν στην δοκιμασία της παραμονής για 
άμυνα του σπιτιού τους. Είναι σημαντικό να υπολογίσετε τις ατομικές 
και οικογενειακές σας περιστάσεις όταν παίρνετε αποφάσεις για τι 
πρέπει να κάνετε εσείς και η οικογένειά σας. 

GREEK

Επιλέγοντας να Παραμείνετε 
και να Αμυνθείτε εσείς και 
η οικογένειά σας μπορεί να 
βρεθεί σε κίνδυνο σοβαρού 
τραυματισμού ή θανάτου. 

Λίστα Ελέγχου 
Παραμονής και Άμυνας 

 Έχετε ‘Bush Fire Survival Plan’ 

(Σχέδιο Επιβίωσης σε Δασοπυρκαγιά); 

 Γνωρίζετε ποια είναι τα σημάδια για να θέσετε σε 

λειτουργία το σχέδιο; 

 Είναι η περιουσία σας καλά προετοιμασμένη και 

συντηρημένη; Είστε σωματικά και ψυχολογικά 

προετοιμασμένοι να αμυνθείτε την περιουσία σας; 

 Γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε πριν, κατά τη διάρκεια και 

μετά τη δασοπυρκαγιά; 

 Έχετε καλά συντηρημένο πυροσβεστικό εξοπλισμό και 

γνωρίζει ο καθένας που σκοπεύει να παραμείνει και να 

υπερασπιστεί πώς να τον χρησιμοποιήσει;

 Γνωρίζετε τι θα κάνετε αν κοπεί ο ηλεκτρισμός;

 Έχετε πρόσβαση σε νερό για την κατάσβεση των 

πυρκαγιών, όπως ένα φράγμα, δεξαμενή ή πισίνα; 

(θυμηθείτε τα αποθέματα νερού της πόλης μπορεί μην 

λειτουργούν κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης)

 Έχετε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό ρουχισμό;

 Έχετε ένα κιτ επιβίωσης έκτακτης ανάγκης;

 Έχετε ένα εφεδρικό σχέδιο;

 Τι θα κάνετε αν δεν υπάρχει πυροσβεστικό όχημα;

Αν έχετε αμφιβολία στο μυαλό σας,  

πρέπει να φύγετε νωρίς
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