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Κατεβάστε το από το www.rfs.nsw.gov.au
Συμπληρώστε το σχέδιό σας με την 
οικογένειά σας και βεβαιωθείτε ότι  
γνωρίζουν τι να κάνουν. Εξασκηθείτε  
τακτικά και κρατήστε το εκεί που θα  
μπορείτε να το βρείτε. 

Το ‘Bush Fire 
Survival Plan’ θα σας 

βοηθήσει να παρέχετε 

προστασία σε σας, στην 

οικογένειά σας και στα 
οικόσιτά σας.

Περιμένετε 

μέχρι η πυρκαγιά να 

έρθει πάνω σας και  

θα πεθάνετε. Ετοιμάστε  

‘Bush Fire Survival Plan’ 

σήμερα.

Έχετε συμπληρώσει το  
‘Bush Fire Survival Plan’;

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ. 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΣΕΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ.

PREPARE You must make important 

decisions before the fire season starts.

ACT The higher the fire danger rating, the more 

dangerous the conditions.

SURVIVE Fires may threaten without warning 

so you need to know what you will do to survive.

PREPARE. Πρέπει να πάρετε σημαντικές 

αποφάσεις πριν αρχίσει η εποχή της πυρκαγιάς 

ACT. Όσο υψηλότερο είναι το Επίπεδο του 

Κινδύνου Πυρκαγιάς, τόσο πιο επικίνδυνες είναι 

οι συνθήκες

SURVIVE. Οι πυρκαγιές μπορεί να απειλήσουν 

χωρίς προειδοποίηση οπότε χρειάζεται να 

γνωρίζετε τι θα κάνετε για να επιβιώσετε.
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ACT. (ΔΡΑΣΤΕ)
Όσο υψηλότερο είναι το ‘Fire Danger Rating’ 
(επίπεδο του κινδύνου πυρκαγιάς), τόσο 
πιο επικίνδυνες είναι οι συνθήκες.

Γνωρίστε τον κίνδυνο της πυρκαγιάς στην περιοχή 
σας και το τι σημαίνει. Το ‘Fire Danger Rating’ 
πρέπει να είναι το πρώτο σημάδι για δράση και 
μπορεί να σας σώσει τη ζωή. Όταν το επίπεδο είναι 
‘Catastrophic’ (Καταστροφικό), φεύγοντας νωρίς 
είναι η μόνη επιλογή για την επιβίωσή σας.

Μάθετε τα σημάδια. Να είστε έτοιμοι να θέσετε σε 
δράση το ‘Bush Fire Survival Plan’ με μικρή ή 
καθόλου προειδοποίηση. 

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΘΥΜΑΣΤΕ μπορεί να μην 
λάβετε μήνυμα προειδοποίησης 

κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς. Μην 

στηρίζεστε σε μια μόνο πηγή για 

πληροφορίες, και να είστε έτοιμοι 
να λάβετε δράση.

PREPARE.
(ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ)
Πρέπει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις 
πριν αρχίσει η εποχή της πυρκαγιάς 
Είστε σε κίνδυνο από δασοπυρκαγιές αν 
κατοικείτε ή εργάζεστε κοντά σε δάσος, λιβάδι, 
θάμνους, ή φάρμες. 

Η πυρκαγιά μπορεί να είναι τρομακτική, με 
δυνατούς ανέμους, υψηλή θερμοκρασία και 
φλόγες, και πυκνό καπνό. Μην παίρνετε 
βεβιασμένες και επικίνδυνες αποφάσεις. 
Προετοιμάστε το ‘Bush Fire Survival Plan’ 
(Σχέδιο Επιβίωσης σε Δασοπυρκαγιά). 
Μεταφέρετε ηλικιωμένους, νέους και ασθενή 
μέλη της οικογενείας νωρίς από περιοχές που 
πιθανόν να πληγούν από πυρκαγιές. Φεύγοντας 
νωρίς είναι η ασφαλέστερη επιλογή. 

Το καλά προετοιμασμένο σπίτι θα αυξήσει 
την ασφάλεια των πυροσβεστών και είναι πιο 
πιθανό να διασωθεί από τη δασοπυρκαγιά 
ακόμα και αν φύγετε νωρίς. 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΣΕΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ.

SURVIVE.  
(ΕΠΙΒΙΩΣΤΕ)
Οι πυρκαγιές μπορεί να απειλήσουν χωρίς 
προειδοποίηση οπότε χρειάζεται να γνωρίζετε τι 
θα κάνετε για να επιβιώσετε. Μάθετε τις ‘Bush Fire 
Alerts’ (προειδοποιήσεις δασοπυρκαγιάς).
‘Advice’ (Συμβουλή) σημαίνει ότι η πυρκαγιά είναι 
κοντά και θα πρέπει να ενημερώνεστε. 
‘Watch and Act’ (Δείτε και Δράστε), η 
δασοπυρκαγιά πλησιάζει και πρέπει να θέσετε το 
‘Bush Fire Survival Plan’ σε δράση.
‘Emergency Warning’ (Προειδοποίηση έκτακτης 
ανάγκης) σημαίνει ότι βρίσκεστε σε κίνδυνο. Μην 
περιμένετε για οδηγίες από τις υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης, γιατί αν δεν λάβετε δράση μπορεί να 
καταλήξει σε θάνατο ή τραυματισμό. 
Αν σχεδιάζετε να φύγετε νωρίς, πρέπει να φύγετε 
πολύ πριν η δασοπυρκαγιά είναι στην περιοχή 
σας. Μην παραμένετε να υπερασπιστείτε χωρίς 
προσεχτικό σχεδιασμό και προετοιμασία. 
Γνωρίστε εναλλακτικό δρόμο σε ασφαλέστερο χώρο. 
Μάθετε αν υπάρχει ‘Neighbourhood Safer Place’ 
(Ασφαλέστερος Χώρος της Γειτονιάς) στην περιοχή 
σας, αλλά να θυμάστε ότι θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ως τελευταίο καταφύγιο. 
Να έχετε δεύτερο σχέδιο 
σε περίπτωση που δεν 
μπορείτε να πάτε σε 
ασφαλέστερο χώρο. 

Αξιολογείστε τον κίνδυνο της 

δασοπυρκαγιάς σας και βρείτε το  

‘Bush Fire Survival Plan’, την ‘Fire Danger 

Ratings’, τις ‘Bush Fire Alerts’ και τους 

‘Neighbourhood Safer Places’ στον 

ιστότοπο www.rfs.nsw.gov.au
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