
Είναι δική σας ευθύνη να προετοιμάσετε τον εαυτό σας, το σπίτι σας και την οικογένειά σας. 
Έχοντας ένα σχέδιο, έχετε μια καλύτερη πιθανότητα να επιβιώσετε από μία δασική πυρκαγιά. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ένα σχέδιο επιβίωσης από δασική πυρκαγιά. Εάν δεν το 
έχετε ακόμα, είναι εύκολο να κάνετε την αρχή. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που 
μπορείτε να κάνετε πριν μια δασική πυρκαγιά είναι να αποφασίσετε τι θα κάνετε εάν μία 
πυρκαγιά απειλεί. 

ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΤΕ ΤΗΝ 5ΛΕΠΤΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
Κάντε το με τα μέλη του νοικοκυριού σας σήμερα. Η επιβίωσή σας κατά την διάρκεια 
δασικής πυρκαγιάς εξαρτάται από αυτό!

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΠΙΒΙΏΣΗΣ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΔΕΝ ΕΧΏ ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΟΜΑ...

[3] ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΑΣ;

 Ένα καλά προετοιμασμένο σπίτι και 
υπάρχοντα είναι ζωτικής σημασίας για 
την αύξηση των πιθανοτήτων επιβίωσης 
κατά την διάρκεια δασικής πυρκαγιάς.

[ ] ΝΑΙ [ ] ΟΧΙ [ ] ΑΒΕΒΑΙΟΣ

[3] ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ;
 Δεσμεύεστε να αποκτήσετε τον 

απαραίτητο εξοπλισμό πυρόσβεσης -- 
συμπεριλαμβανομένου του Κουτιού 
Έκτακτης Ανάγκης με προστατευτικό 
ρουχισμό;

[ ] ΝΑΙ [ ] ΟΧΙ [ ] ΑΒΕΒΑΙΟΣ

[3] ΠΟΤΕ ΘΑ ΦΥΓΟΥΜΕ;
 Θα φύγουν νωρίς τα παιδιά, τα 

εξαρτώμενα, τα ηλικιωμένα ή τα 
άρρωστα μέλη του νοικοκυριού σας;

[ ] ΝΑΙ [ ] ΟΧΙ [ ] ΑΒΕΒΑΙΟΣ

[3] ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ 
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ;

 Είναι όλα τα μέλη του νοικοκυριού σας 
ψυχικά, σωματικά και συναισθηματικά 
προετοιμασμένα να προστατέψουν το σπίτι 
σας για ώρες, ακόμα και μέρες κάθε φορά;

 Η κατάσταση θα χαρακτηρίζεται από 
ζέστη, καπνό και χάος -- και μπορεί να 
μην πάρετε βοήθεια από πυροσβέστες.

[ ] ΝΑΙ [ ] ΟΧΙ [ ] ΑΒΕΒΑΙΟΣ

Εάν απαντήσατε ‘ΟΧΙ’ ή ‘ΑΒΕΒΑΙΟΣ’σε μία ή περισσότερες ερωτήσεις, πρέπει 
ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ ΝΏΡΙΣ. Είναι η ασφαλέστερη επιλογή σας.
Εάν απαντήσατε ‘ΝΑΙ’ σε όλες τις ερωτήσεις, μπορείτε ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ, 
μόνο εάν είστε καλά προετοιμασμένοι.
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