
Ένα καλά προετοιμασμένο σπίτι είναι πιο πιθανό να επιζήσει από μία δασική πυρκαγιά.

Ακόμα και εάν το σχέδιό σας είναι να φύγετε νωρίς, όσο πιο προετοιμασμένο είναι το 
σπίτι σας τόσο πιθανότερο είναι να επιζήσει από μία δασική πυρκαγιά ή επίθεση από 
αναμμένα κάρβουνα. 

Ένα καλά προετοιμασμένο σπίτι μπορεί επίσης:

 Να το υπερασπιστείτε ευκολότερα εσείς ή οι πυροσβέστες

 Να είναι λιγότερο πιθανό να θέσει σε κίνδυνο τα σπίτια των γειτόνων σας

 Να σας δώσει περισσότερη προστασία εάν υπάρχει ξαφνική απειλή πυρκαγιάς και δεν 
μπορείτε να φύγετε
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Υπάρχουν απλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε γύρω από το σπίτι σας για να το 
προετοιμάσετε για μια δασική πυρκαγιά. Μερικές είναι συνήθεις ενέργειες, όπως το 
κόψιμο του γκαζόν, άλλες είναι τακτικές, αλλά όλες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην 
διάσωσή σας, της οικογένειάς σας και του σπιτιού σας.
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΤΕ 

[  ]
Κλαδέψτε προεξέχοντα δέντρα και θάμνους.  
Αυτό μπορεί να σταματήσει την εξάπλωση της 
πυρκαγιάς στο σπίτι σας.

___ / ___ / ___

[  ]
Κόψτε το γκαζόν και απομακρύνετε τα αποκόμματα.  
Μία καθαρισμένη περιοχή γύρω από το σπίτι σας θα δώσει 
στους πυροσβέστες έναν ασφαλή χώρο εργασίας.

___ / ___ / ___

[  ]

Απομακρύνετε υλικό που μπορεί να καεί γύρω από το 
σπίτι σας. Αυτό περιλαμβάνει πράγματα όπως χαλάκια 
εισόδου, σωρούς από ξύλα, αχυρόστρωμα προστασίας 
φυτών, φύλλα και έπιπλα εξωτερικού χώρου.

___ / ___ / ___

[  ]
Καθαρίστε και απομακρύνετε όλα τα σκουπίδια και τα φύλλα 
από τα λούκια που περιβάλλουν το σπίτι σας. Αναμμένα 
κάρβουνα μπορούν να βάλουν φωτιά στο σπίτι σας.

___ / ___ / ___

[  ]

Ετοιμάστε γερά λάστιχα ποτίσματος αρκετά μακριά 
που θα φτάσουν σε όλη την περιοχή γύρω απο το 
σπίτι σας. Διασφαλίστε ότι έχετε στην διάθεσή σας μία 
αξιόπιστη πηγή νερού (πισίνα, δεξαμενή, φράγμα) και 
μία αντλία πετρελαίου/βενζίνης.

___ / ___ / ___

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ 
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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:

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

[  ] Σφραγίστε σημεία από όπου αναμμένα κάρβουνα 
μπορεί να εισέλθουν στο σπίτι (εξωτερικούς 
τοίχους, παράθυρα, πόρτες, κάτω από το σπίτι)

[  ] Αντικαταστήστε ξύλινους φράχτες με 
μεταλλικούς

[  ] Εγκαταστήστε μεταλλικές σήτες σε όλα τα 
παράθυρα και τους αεραγωγούς

[  ] Χρησιμοποιήστε πέτρες αντί για 
αχυρόστρωμα προστασίας φυτών

[  ] Εγκαταστήστε μεταλλικά προστατευτικά 
στα λούκια

[  ] Επιδιορθώστε χαλασμένα ή κεραμίδια 
που λείπουν από την σκεπή

[  ] Τοποθετήστε τυχόν φιάλες αερίου στην πλευρά 
του σπιτιού και μακριά από δέντρα και κήπους, 
κατευθύνετε τυχόν βαλβίδες πίεσης μακριά από 
το σπίτι

[  ] Εάν έχετε πισίνα, δεξαμενή ή φράγμα, 
τοποθετήσετε μία πινακίδα Παροχής 
Στατικού Νερού (SWS) στην είσοδο του 
ακινήτου σας, ώστε οι πυροσβέστες να 
ξέρουν πού μπορούν να βρουν νερό

[  ] Εγκαταστήστε αντιπυρικό σύστημα 
καταβρεχτήρων φωτιάς στα λούκια

[  ] Ελέγξτε και διατηρείτε επαρκή επίπεδα 
ασφάλισης σπιτιού και περιεχομένου. 
Διασφαλίστε ότι είναι επικαιροποιημένη.

[  ] Μετακινήστε τυχόν παρτέρια μακριά από το σπίτι

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AIDER
Εάν έχετε περιορισμένη ικανότητα να προετοιμαστείτε και δεν υπάρχει δυνατότητα 
πρόσβασης σε υποστήριξη από οικογένεια, φίλους ή άλλες υπηρεσίες για να 
προετοιμάσετε το ακίνητό σας σε γη επιρρεπή σε δασικές πυρκαγιές, τότε η NSW RFS 
μπορεί να είναι σε θέση να παράσχει βοήθεια μέσω του Προγράμματος Βοήθειας για 
τους Ευπαθείς, τα Άτομα με Αναπηρία και τους Ηλικιωμένους Κατοίκους (AIDER). 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ομάδα AIDER:

Τ: 02 8741 4955

Ε: aider@rfs.nsw.gov.au 

Ι: www.rfs.nsw.gov.au/plan-and-prepare/aider
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