
Ο σχεδιασμός για κατοικίδια και ζώα είναι ένα σημαντικό τμήμα των προετοιμασιών του 
νοικοκυριού σας για δασικές πυρκαγιές. Η ασφάλεια των κατοικίδιων και των ζώων σας 
είναι δική σας ευθύνη. Η προετοιμασία είναι απαραίτητη για την δική σας επιβίωση και την 
επιβίωση των ζώων σας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ 
ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΖΏΑ ΣΑΣ

[3] ΕΙΔΗ ΕΠΙΒΙΏΣΗΣ ΣΕ 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

[ ]  Τρόφιμα: Αρκετά μη αλλοιώσιμα 
τρόφιμα για τουλάχιστον τρεις ημέρες 
(κονσερβοποιημένα ή αποξηραμένα) σε 
αεροστεγές, αδιάβροχο δοχείο

[ ]  Νερό: Αρκετό νερό για τουλάχιστον 
τρεις ημέρες

[ ]  Φάρμακα: Αποθηκεύστε σε αδιάβροχο 
δοχείο, καθώς επίσης και οποιασδήποτε 
είδη ειδικής διατροφής ή συμπληρώματα

[ ]  Κτηνιατρικά/Ιατρικά Αρχεία: Αποθηκεύστε 
αντίγραφα οποιωνδήποτε ιατρικών και 
εμβολιαστικών αρχείων σε υδατοστεγές 
δοχείο συμπεριλαμβανομένου του 
ονόματος και του τηλεφωνικού αριθμού 
του κτηνιάτρου σας 

[ ]  Κουτί Πρώτων Βοηθειών: Αποθηκεύστε 
επιπλέον ρολά βαμβακερών επιδέσμων, 
ταινίες για επιδέσμους, ψαλίδια, 
τσιμπιδάκια και γάντια από λάτεξ επιπλέον 
αυτών που χρειάζεστε για τον εαυτό σας

[ ]  Κουβέρτα/Κλινοσκεπάσματα: Οικεία 
αντικείμενα όπως μία αγαπημένη 
κουβέρτα ή παιχνίδια μπορούν να 
βοηθήσουν στην μείωση του άγχους

[ ]  Υγιεινή: Χρήσιμα αντικείμενα 
περιλαμβάνουν εφημερίδες, χαρτιά 
κουζίνας, πλαστικές σακούλες, γάντια 
και οικιακή χλωρίνη (για αραίωση) 
για καθάρισμα

[3] ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
[ ]  Κολάρο ή ταυτότητα: Βεβαιωθείτε ότι το 

όνομα του ζώου σας, το δικό σας όνομα, 
το τηλέφωνό σας και, εάν υπάρχει 
χώρος, η διεύθυνσή σας είναι ευδιάκριτα

[ ]  Εγγραφή και μικροτσίπ: Βεβαιωθείτε 
ότι το ζώο σας είναι εγγεγραμμένο στο 
σχετικό μητρώο και ότι τα στοιχεία του 
μικροτσίπ είναι ενημερωμένα 

[ ]  Φωτογραφία: Αποθηκεύστε μία 
σύγχρονη φωτογραφία του ζώου σας σε 

ένα αδιάβροχο δοχείο, 
συμπεριλαμβανομένων 
σημειώσεων 
για: διακριτικά 
χαρακτηριστικά, όνομα, 
φύλο, ηλικία, χρώμα και 
ράτσα. Συμπεριλάβετε, 
επίσης, μία φωτογραφία 
με εσάς και το ζώο 
σας μαζί, καθώς αυτό 
βοηθά στην απόδειξη 
ιδιοκτησίας 

[ ]  Αντίγραφα ασφα-
λείας: Αποθηκεύστε 
ηλεκτρονικά τα 
στοιχεία του μικρο-
τσίπ, τα ιατρικά και 
κτηνιατρικά στοιχεία, 
κύρια στοιχεία επι-
κοινωνίας και όλες 
τις φωτογραφίες
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[3] ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
[ ]  Γερό λουρί, σαμαράκι σκύλου ή φίμωτρο: 

συν οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό που θα 
συμβάλλει στον έλεγχο του ζώου σας 

Τα Κέντρα Εκκένωσης μπορεί να μην 
δέχονται κατοικίδια και μεγαλύτερα ζώα μέσα 
λόγω κανονισμών υγείας και ασφάλειας και 
σεβασμού προς άλλους ανθρώπους. Σκύλοι-
οδηγοί και σκύλοι υποστήριξης ατόμων με 
αναπηρία είναι δεκτοί. 

Σχεδιάστε να πάτε τα ζώα σας σε έναν 
κατάλληλο φίλο ή σε σπίτι συγγενούς σε 
ασφαλέστερη τοποθεσία.

[ ]  Κλουβιά ή μεταφορέας: Αυτό είναι για 
να μεταφέρετε το ζώο σας με ασφάλεια 
και να διασφαλίσετε ότι δεν μπορεί να 
ξεφύγει. Διασφαλίστε ότι είναι αρκετά 
μεγάλο για να μπορεί το ζώο να στέκεται, 
να γυρίζει και να ξαπλώνει.

ΕΑΝ ΣΑΣ ΖΗΤΗΘΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΕΚΚΕΝΏΣΗ
Περιλάβετε τα ζώα σας στο σχέδιό σας 
και αναλάβετε δράση εγκαίρως για να τα 
προστατέψετε ή να τα μεταφέρετε σε 
κατάλληλους χώρους. 

NSW RSPCA [ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΖΏΏΝ ΝΝΟ]
Τ: 1300 278 358
Ι: www.rspcansw.org.au

Υπουργείο Πρωτογενών Βιομηχανιών 
ΝΝΟ [NSW Department of Primary 
Industries]
Ι: www.dpi.nsw.gov.au/emergency

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: 
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