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Οι πυρκαγιές χόρτων μπορεί 
να ξεκινήσουν γρήγορα και να 
εξαπλωθούν σύντομα, πιάνοντας  
τους ανθρώπους απροετοίμαστους.  
Οι πυρκαγιές χόρτων είναι πολύ ζεστές 
και μπορούν να παράγουν μεγάλες 
ποσότητες θερμότητας που μπορεί  
να σκοτώσει τον καθένα που πιάνεται 
στο ύπαιθρο. 

Το ασφαλέστερο μέρος κατά τη 
διάρκεια πυρκαγιάς χόρτων είναι όσο 
πιο μακριά γίνεται από την πυρκαγιά. 
Όταν είστε στην περιοχή της  
πυρκαγιάς χόρτων, πάντα να  
έχετε κατά νου ότι το καμένο έδαφος 
είναι ασφαλές καταφύγιο. Αν 
απειληθείτε από πυρκαγιά χόρτων, 
πάντα να προστατεύεστε καλύπτοντας 
την εκτεθειμένη επιδερμίδα με 
προστατευτικό ρουχισμό όπως είναι :

 Μακρυμάνικο πουκάμισο και 
παντελόνι από φυσικά υλικά όπως 
είναι το βαμβάκι. 

 Γερές μπότες και μάλλινες 
κάλτσες.

 Δερμάτινα γάντια.
 Πλατύγυρο καπέλο
 Μάσκα προσώπου ή πετσέτα για 
να καλύψετε το στόμα σας και την 
μύτη σας.

 Προστατευτικά ματιών όπως είναι 
τα γυαλιά.

Βεβαιωθείτε ότι πίνετε πολύ νερό 
για να μην αφυδατωθείτε και να 
γνωρίζετε το επίπεδο της φυσικής 
σας κατάστασης, της εξάντλησης από 
ζέστη, θερμοπληξία και εγκαύματα.
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Πυρκαγιές Χόρτων 

Προστατεύοντας την περιουσία 

σας, τα ζώα και τις καλλιέργειες

Η Σημασία των Αντιπυρικών Ζωνών:

 Η ανοιξιάτικη προετοιμασία αντιπυρικών ζωνών  

με κούρεμα, βόσκηση, κοπή θάμνων ή το όργωμα  

γύρω από τα κτήρια, καλλιέργειες,βοσκότοποι, 

αποθηκευτικοί χώροι, κατά μήκος των βασικών  

γραμμών φράχτη και άλλα ανοίγματα, θα  

βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην καταπολέμηση  

των πυρκαγιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

 Δημιουργήστε αποτελεσματικές αντιπυρικές  

ζώνες, ως μέσο για την πρόληψη διαφυγής 

πυρκαγιάς από την περιουσία σας και μείωση της 

πιθανότητας των πυρκαγιών να εισέλθουν.

 Οι αντιπυρικές ζώνες θα πρέπει, εφόσον είναι 

εφικτό, να αποσκοπούν στην αποφυγή δέντρων  

ή να παρέχουν ένα πρόσθετο χώρο γύρω από  

τα δέντρα.

 Συνεργαστείτε με τους γείτονες για να φτιάξετε 

αποτελεσματικές αντιπυρικές ζώνες. 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ  
ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

ΣΤΟ:

000

GREEK

11

131450


