
© State of New South Wales through the NSW RURAL FIRE SERVICE 2013. E1

    F
IR

E
 A

N
D

 R
ESCUE           

NEW

 S
O

U
T

H
 W

A
L

E
S

NSW RURAL  
FIRE SERVICEBUSH FIRE SAFETY

NEIGHBOURHOOD SAFER PLACES - NSP
(ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ) 

- είναι Χώρος Τελευταίου Καταφύγιου για το κοινό κατά τη διάρκεια δασοπυρκαγιάς.  
Είναι το τελευταίο καταφύγιο αν όλες οι άλλες επιλογές στο ‘Bush Fire Survival Plan’  

(Σχέδιο Επιβίωσης σε Δασοπυρκαγιά) δεν μπορούν εφαρμοστούν.

 Να γνωρίζετε τις τοποθεσίες 
των NSP για την περιοχή σας. 
Δείτε www.rfs.nsw.gov.au. 

 Παρατηρήστε τους χώρους 
NSP που βρίσκονται κοντά στην 
περιουσία σας στο ‘Bush Fire 
Survival Plan’. 

 Να θυμάστε πάντα ότι αυτοί 
οι χώροι έχουν αναγνωριστεί 
ως ΧΩΡΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ. 

 Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος NSP 
θα πρέπει να εντοπίσετε άλλους 
ασφαλέστερους χώρους στο 
‘Bush Fire Survival Plan’. 

 Άλλοι ασφαλέστεροι χώροι 
περιλαμβάνουν ένα πλησίον 
καλά προετοιμασμένο σπίτι,  
ένα εμπορικό κέντρο, ένα 
γήπεδο κλπ. που είναι μακριά 
από το δάσος.

 Να γνωρίζετε τους 
ασφαλέστερους και τυχόν 
εναλλακτικούς δρόμους 
πρόσβασης στο NSP σας.

Χώροι τελευταίου Καταφύγιου 

Ο Χώρος Τελευταίου Καταφύγιου

 Αν δεν είναι ασφαλές να φύγετε από την περιοχή ή 

να παραμείνετε και να αμυνθείτε την περιουσία σας, 

και ο δρόμος είναι καθαρός, πρέπει να πάτε στον 

προκαθορισμένο NSP, ή άλλο ασφαλέστερο χώρο, πριν 

φτάσει η δασοπυρκαγιά.

 Να γνωρίζετε ότι όταν πηγαίνετε σε NSP μπορεί να  

υπάρξει πυκνός καπνός και χαμηλή ορατότητα.  

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε την περιοχή.

 Συγκεντρωθείτε στο NSP και παραμείνετε εκεί μέχρι  

η απειλή της δασοπυρκαγιάς να έχει περάσει.

 Οι συνθήκες στο NSP μπορεί να είναι δυσάρεστες και 

μπορεί να επηρεαστείτε από τον καπνό και τα αναμμένα 

κάρβουνα.

 Νερό, τουαλέτες και τα τρόφιμα μπορεί να μην είναι 

διαθέσιμα στο NSP και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης 

μπορεί να μην είναι παρών.

 Άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως οι ηλικιωμένοι και άτομα 

με αναπηρία, θα πρέπει πάντα να φεύγουν πριν από την 

απειλή της φωτιάς.

 Οι χώροι NSP δεν προορίζονται για κατοικίδια ζώα  

και τα ζώα.

 Ασφαλέστερη επιλογή σας θα είναι πάντα να φύγετε νωρίς.

Οι ‘Neighbourhood Safer Places’ δεν 
εγγυώνται την ασφάλειά σας.

Φεύγοντας από τις περιοχές που μπορεί 
να ξεκινήσει η πυρκαγιά είναι πάντα η 
ασφαλέστερη επιλογή 

Κατεβάστε το ‘Bush Fire Survival Plan’ στο  

www.rfs.nsw.gov.au 

Πολύ πριν υπάρξει  
πυρκαγιά στην  
περιοχή σας:
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