
Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε πριν από δασική πυρκαγιά 
είναι να αποφασίσετε τι θα κάνετε εάν κάποια ξεσπάσει. Ακόμα και εάν σχεδιάζετε να 
ΜΕΙΝΕΤΕ, θα υπάρξουν ορισμένες ακραίες ή καταστροφικές ημέρες όταν η παραμονή 
δεν είναι επιλογή.

ΌΛΌΙ ΧΡΕΙΆΖΌΝΤΆΙ ΕΝΆ ΣΧΕΔΙΌ ΕΓΚΆΙΡΗΣ ΦΥΓΗΣ 
Εάν το σχέδιο του νοικοκυριού σας είναι να ΦΥΓΕΤΕ ΝΩΡΙΣ, πρέπει να μπορείτε να 
απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις λεπτομερώς, για να διασφαλίσετε ότι εσείς 
και η οικογένειά σας είστε όσο πλήρως προετοιμασμένοι γίνεται.

ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΆΣ ΣΧΕΔΙΌ 
ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΆΠΌ ΔΆΣΙΚΗ ΠΥΡΚΆΓΙΆ
ΦΥΓΕΤΕ ΝΩΡΙΣ, Η ΆΣΦΆΛΕΣΤΕΡΗ 
ΕΠΙΛΌΓΗ ΣΆΣ

[3] ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΌΛΌΙ;
[ ]  Έχετε συζητήσει αυτές τις αποφάσεις 

με όλους στο νοικοκυριό σας;

[ ]  Η NSW RFS συνιστά να συζητάτε 
το υπάρχον σχέδιό σας με το 
νοικοκυριό σας σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα, για να διασφαλίσετε 
ότι είναι ακόμα κατάλληλο για 
τις περιστάσεις σας.

[3] ΤΙ ΘΆ ΠΆΡΌΥΜΕ;
 Ξέρουμε τι θα πάρουμε και έχουμε 

προετοιμάσει το Κουτί Επιβίωσης 
σε Έκτακτη Ανάγκη. Για συστάσεις 
για το τι να πάρετε, επισκεφθείτε 
myfireplan.com.au

[3] ΠΌΤΕ ΘΆ ΦΥΓΌΥΜΕ;
 Έχουμε αποφασίσει ποιο θα είναι 

το σήμα μας για να φύγουμε. Για 
παράδειγμα, Επίπεδο Σοβαρού Κινδύνου 
Πυρκαγιάς, πυρκαγιά εντός 5χλ.

 Μην περιμένετε επίσημη προειδοποίηση 
πριν αποφασίσετε να φύγετε.

[3] ΠΌΥ ΘΆ ΠΆΜΕ;
 Αποφασίσαμε πού θα πάμε, πώς θα πάμε 

εκεί και ποιον θα ενημερώσουμε. Βεβαιωθείτε 
ότι γνωρίζετε πάνω από μία διαδρομή προς 
την ασφαλέστερη τοποθεσία σας, καθώς 
οι δασικές πυρκαγιές μπορούν να κλείσουν 
δρόμους σε μικρό χρονικό διάστημα.

ΜΠΌΡΕΙ ΝΆ ΕΙΝΆΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌ ΝΆ ΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΆΙΆ ΣΤΙΓΜΗ
Εάν δεν μπορείτε να φύγετε ή λάβετε έναν Συναγερμό Έκτακτης Ανάγκης ως 
προειδοποίηση ότι είναι πολύ αργά για να φύγετε, πρέπει να βρείτε καταφύγιο σε ένα 
δωμάτιο στην αντίθετη μεριά του σπιτιού σας μακριά από την πυρκαγιά που πλησιάζει. 
Διασφαλίστε ότι έχετε ανεμπόδιστη πρόσβαση σε μία έξοδο από αυτό το δωμάτιο.

PREPARE. ACT. SURVIVE.

PREPARE. ACT. SURVIVE.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ. ∆ΡΑΣΤΕ. ΕΠΙΒΙΩΣΤΕ.
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Πριν φύγετε, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη του νοικοκυριού σας, συμπεριλαμβανομένων των 
κατοικίδιων, είναι παρόντα.

[3] ΕΞΩ

[ ] Κλείστε τον γενικό διακόπτη του αερίου και/ή την φιάλη

[ ] Μετακινήστε εύφλεκτα αντικείμενα μακριά από το σπίτι

[ ] Σφραγίστε τους σωλήνες αποχέτευσης με κάλτσες γεμάτες άμμο και γεμίστε τα λούκια με νερό.
 Μην ανεβείτε στην σκεπή για να την βρέξετε με λάστιχο.

[3] ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΤΕ

[ ]  Πακετάρετε τα αντικείμενα που 
θέλετε να πάρετε μαζί σας, όπως τα 
προσδιορίσατε στο Σχέδιο Επιβίωσης 
από Δασική Πυρκαγιά, όπως φάρμακα 
και σημαντικά έγγραφα.

[ ]  Ασφαλίστε το σπίτι σας κλειδώνοντας 
όλες τις πόρτες και τα παράθυρα.

  Εάν κατοικείτε σε αγροτικό ακίνητο, 
βεβαιωθείτε ότι αφήνετε τις πύλες 
πρόσβασης ακλείδωτες για να 
βοηθήσετε τους πυροσβέστες που 
ενδέχεται να χρειαστεί να έχουν 
πρόσβαση στο ακίνητό σας ενώ 
δεν είστε εκεί.

[ ] Επιβεβαιώστε ότι η τοποθεσία 
στην οποία κατευθύνεστε είναι 
ακόμα ασφαλής και μακριά από 
την πυρκαγιά.

[ ] Επιβεβαιώστε ότι η προγραμματισμένη 
σας διαδρομή είναι απρόσκοπτη. 
Ελέγξτε το Live Traffic NSW [Ζωντανή 
Μετάδοση Κυκλοφορίας ΝΝΟ] ή 
την ιστοσελίδα του Δήμου σας για 
κλειστούς δρόμους.

[ ] Επικοινωνήστε με έναν συγγενή ή φίλο 
και πείτε τους ότι φεύγετε και για πού. 
Διασφαλίστε ότι θα επικοινωνήσετε 
μαζί τους πάλι, όταν φτάσετε με 
ασφάλεια.

[3] ΜΕΣΆ

[ ] Κλείστε πόρτες, παράθυρα και αεραγωγούς

[ ] Γεμίστε με νερό μπανιέρες, νεροχύτες, κουβάδες και κάδους

[ ]  Μουλιάστε πετσέτες και χαλάκια σε νερό και τοποθετήστε τα κατά μήκος των 
εξωτερικών εισόδων

[ ] Μετακινήστε έπιπλα μακριά από παράθυρα

ΛΙΣΤΆ ΕΛΕΓΧΌΥ ΔΡΆΣΕΩΝ ΕΓΚΆΙΡΗΣ ΦΥΓΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες για το τι μπορείτε να κάνετε για να προετοιμαστείτε για την εποχή 
δασικών πυρκαγιών:

Ιστοσελίδα της Αγροτικής 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της ΝΝΟ 
[NSW Rural Fire Service]
www.rfs.nsw.gov.au 
www.myfireplan.com.au

Τηλεφωνική Γραμμή Πληροφοριών για 
Δασικές Πυρκαγιές
1800 NSW RFS (1800 679 737)

Το πλησιέστερο Κέντρο Ελέγχου της 
NSW RFS Fire:

Greek | Ελληνικά

https://www.rfs.nsw.gov.au/
https://www.myfireplan.com.au/

