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Παραμένοντας και Αμυνόμενοι
ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ, ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΑΜΥΝΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
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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

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