
    F
IR

E
 A

N
D

 R
ESCUE           

NEW

 S
O

U
T

H
 W

A
L

E
S

BUSH FIRE SAFETY NSW RURAL  
FIRE SERVICE

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΔΑΣΟΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Δασοπυρκαγιά και το σπίτι σας

Σε δασοπυρκαγιά πολλά σπίτια καταστρέφονται από 
επίθεση των αναμένων κάρβουνων, όταν καίγονται 
κλαδιά και φύλλα που μεταφέρονται από τον άνεμο ή 
γύρω από το σπίτι. Ακόμα και σπίτια μακριά από την 
άμεση πορεία της πυρκαγιάς μπορεί να επηρεαστούν .

Κοιτάξτε για χώρους όπου τα αναμμένα κάρβουνα 
μπορεί να ξεκινήσουν πυρκαγιές – στη σκεπή, κάτω από 
το πάτωμα και γύρω από τα παράθυρα και τις πόρτες – 
και αναλάβετε δράσεις για να τις αποφύγετε. 

 Εγκαταστήστε μεταλλικά 
προστατευτικά στα λούκια 

 Επιδιορθώστε χαλασμένα ή 
κεραμίδια που λείπουν από  
την σκεπή

 Εγκαταστήστε λεπτές συρματένιες 
κρησάρες στα παράθυρα και στις 
πόρτες

 Τοποθετήστε σφραγίσματα γύρω 
στις πόρτες και τα παράθυρα 
ώστε να καλυπτούν τα κενά

 Κλείστε τους χώρους κάτω από 
το σπίτι 

 Επιδιορθώστε ή καλύψτε τα κενά 
στους εξωτερικούς τοίχους 

 Τοποθετήστε σύστημα 
καταβρεχτήρων  
φωτιάς στα λούκια 

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ Όλα τα σπίτια δεν  μπορούν να υπερασπιστούν – η ασφάλειά σας είναι πάντα προτεραιότητα 

Πράγματα που πρέπει να 

κάνετε γύρω από το σπίτι 

σας και τον κήπο σας:

  Κρατήστε το χόρτο σας κομμένο και τους κήπους 

σας καλά συντηρημένους 

  Κόψτε τα δένδρα και τους θάμνους που 

κρέμονται από τα κτίσματα 

  Καθαρίστε τα πεσμένα φύλλα, τα κλαδιά και τα 

σκουπίδια γύρω από το σπίτι

  Έχετε λάστιχα αρκετού μήκους για να φτάνουν 

γύρω στο σπίτι

  Αν έχετε πισίνα, δεξαμενή ή φράγμα, βάλτε 

ετικέτα ‘Static Water Supply’ (Παροχής Στατικού 

Νερού) στην είσοδο της περιουσίας σας

  Ελέγξτε ότι η ασφάλειά σας είναι ικανοποιητική 

και ισχύουσα

  Συμπληρώστε το ‘Bush Fire Survival Plan’ Σχέδιο 

Επιβίωσης σε Δασοπυρκαγιά) που διατίθεται στο 

www.rfs.nsw.gov.au.

Αυτές οι υποδείξεις μπορεί να 
βοηθήσουν ώστε να προληφθεί η 
καταστροφή του σπιτιού σας από 
τα αναμμένα κάρβουνα: 
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