
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΌ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ 
ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΌΚΙΝΗΤΑ
Δασικές πυρκαγιές και πυρκαγιές χόρτων συχνά διασχίζουν τους δρόμους και τις εθνικές οδούς. 
Καπνός μπορεί να μειώσει την ορατότητα και δρόμοι μπορεί να κλείσουν χωρίς προειδοποίηση.

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι εσείς και η οικογένειά σας είστε προετοιμασμένοι για 
δασική πυρκαγιά, ακόμα και όταν ταξιδεύετε μακριά από το σπίτι.

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΌΥ ΠΡΌΕΤΌΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙ
Οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να ξεσπάσουν γρήγορα και χωρίς προειδοποίηση. Υπάρχουν σημαντικά 
πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο για εσάς από μία δασική πυρκαγιά 
ενώ ταξιδεύετε μακριά από το σπίτι σας. 

ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΤΕ
 Βεβαιωθείτε ότι το σπίτι και η περιουσία σας είναι καλά προετοιμασμένα -- ένα καλά προετοιμασμένο 

σπίτι είναι πιθανότερο να επιζήσει από την απειλή πυρκαγιάς ενώ εσείς είστε μακριά
 Πείτε σε κάποιον πού σχεδιάζετε να πάτε και ποιος είναι μαζί σας
 Ελέγξτε τα Επίπεδα Επικινδυνότητας της Πυρκαγιάς [Fire Danger Rating] -- όσο υψηλότερο είναι 

το Επίπεδο Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς τόσο πιο επικίνδυνες είναι οι συνθήκες
 Σκεφτείτε για την περιοχή στην οποία πηγαίνετε και τι θα κάνατε εάν ξέσπαγε πυρκαγιά -- 

εντοπίστε κοντινούς Ασφαλέστερους Χώρους Γειτονιάς [Neighbourhood Safer Places]
 Ελέγξτε την εφαρμογή Πυρκαγιές Κοντά Μου ΝΝΟ [Fires Near Me NSW] στο έξυπνο κινητό 

ή στην ιστοσελίδα για τυχόν υπάρχοντα περιστατικά ή ελεγχόμενες καύσεις εκτάσεων στην 
περιοχή -- αποφύγετε οποιαδήποτε άσκοπα ταξίδια σ' αυτές τις περιοχές

 Πάρτε μαζί ένα Κουτί Επιβίωσης σε Έκτακτη Ανάγκη για παν ενδεχόμενο
 Σημειώστε σημαντικές πηγές πληροφοριών έκτακτης ανάγκης -- κάντε λήψη της εφαρμογής 

Emergency+ στο έξυπνο κινητό

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΌΥ ΤΑΞΙΔΙΌΥ
 Παρακολουθείτε τις καιρικές συνθήκες στην ιστοσελίδα της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας [Bureau 

of Meteorology]
 Μείνετε ενημερωμένοι για τυχόν δραστηριότητα πυρκαγιάς κοντά σας μέσω της εφαρμογής 

Πυρκαγιές Κοντά Μου ΝΝΟ [Fires Near Me NSW] στο έξυπνο κινητό και στην ιστοσελίδα
 Αποφεύγετε να ταξιδεύετε μέσω ή σε περιοχές όπου τα Επίπεδα Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς είναι 

αυξημένα -- το ασφαλέστερο μέρος είναι να είστε πάντα αρκετά μακριά από πολύ δασώδεις περιοχές
 Πριν ανάψετε οποιαδήποτε φωτιά, ελέγξτε τους περιορισμούς και εάν έχει προκηρυχθεί Ολική 

Απαγόρευση Χρήσης Φωτιάς [Total Fire Ban]

Εάν ταξιδεύετε σε Εθνικό Πάρκο ή Προστατευόμενη Δασική Περιοχή, ενδέχεται να ισχύουν 
περαιτέρω περιορισμοί.
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ΕΑΝ ΠΑΓΙΔΕΥΤΕΙΤΕ ΣΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Σε Αυτοκίνητο

 Τοποθετήστε το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου προς την πυρκαγιά και παρκάρετε μακριά από 
τον δρόμο σε περιοχή καθαρή, μακριά από δέντρα, θάμνους και ψηλό χόρτο

 Κλείστε τα παράθυρα και τους αεριστήρες
 Σβήστε την μηχανή και ανάψτε τα φώτα και τα φώτα κινδύνου
 Καλυφθείτε με μάλλινη κουβέρτα και μείνετε στο αυτοκίνητο κάτω από τα παράθυρα για να 

προστατευθείτε από την ακτινοβολία της ζέστης
 Πίνετε άφθονο νερό και καλύψτε το στόμα σας με βρεγμένο πανί
 Παραμείνετε χαμηλά μέχρι να περάσει ο ήχος της πυρκαγιάς, βγείτε προσεκτικά από το 

αυτοκίνητο (θα είναι ζεστό)

Με τα Πόδια
 Μην πανικοβληθείτε ή προσπαθήσετε να ξεπεράσετε την πυρκαγιά τρέχοντας -- εάν δείτε καπνό 

μπροστά γυρίστε πίσω
 Βρείτε ένα καθαρό μέρος από βλάστηση, με βράχους, κοιλότητες, αναχώματα, ρυάκια ή δρόμους 

για την προστασία σας και αποφύγετε τις κορυφές λόφων
 Μείνετε χαμηλά και καλύψτε τυχόν εκτεθειμένο δέρμα
 Πιείτε νερό και καλύψτε το στόμα σας με ένα βρεγμένο πανί

 ΕΑΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΖΩΗ ΣΑΣ, ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΑ (000) ΑΜΕΣΩΣ..

ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΌΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Σε μία δασική πυρκαγιά είναι σημαντικό να είστε ενημερωμένοι για την κατάσταση στην περιοχή σας, 
ώστε να μπορείτε να ενεργήσετε το συντομότερο δυνατόν. Η Αγροτική Πυροσβεστική Υπηρεσία της 
ΝΝΟ [NSW Rural Fire Service] ενθαρρύνει έντονα να κρατάτε αυτούς τους αριθμούς, τις συνδέσεις και 
τις εφαρμογές κάπου που είναι εύκολο να τις βρείτε:

ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΌΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
Οι αντιπυρικές ζώνες διασφαλίζουν σημαντικά ότι οι πυροσβέστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις 
πυρκαγιές και να τις θέτουν υπό έλεγχο με ασφάλεια. Χρησιμοποιούνται, επίσης, για να συμβάλλουν 
στην διαχείριση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών σε όλο το τοπίο. Η πρόσβαση σε αντιπυρικές ζώνες 
υπόκειται σε χορήγηση άδειας από τον αρμόδιο ιδιοκτήτη της γης.

Μπορείτε να βοηθήσετε την Αγροτική Πυροσβεστική Υπηρεσία της ΝΝΟ [NSW Rural Fire Service] και 
τους φορείς διαχείρισης γης στην συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών μέσω:

 Γνωστοποίησης ζημιάς σε ζώνες
 Γνωστοποίησης ή απομάκρυνσης πεσμένων δέντρων
 Αποφυγής της οδήγησης στις ζώνες μετά από βροχή, όταν είναι πιθανότερο να είναι βρεγμένες 

και λασπωμένες.

Σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης καλέστε τα Τρία Μηδενικά (000) αμέσως 

Εφαρμογή Πυρκαγιές Κοντά Μου της 
ΝΝΟ [Fires Near Me NSW]

www.rfs.nsw.gov.au

 Τηλεφωνική Γραμμή Πληροφοριών για Δασικές 
Πυρκαγιές: 1800 NSW RFS (1800 679 737)

facebook.com/nswrfs

twitter.com/nswrfs

Ακούτε το τοπικό ραδιόφωνο, την 
τηλεόραση και τις ειδήσεις,

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:

Greek | Ελληνικά
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