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ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ
Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ
Η κατανόηση των Βαθμών Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς είναι  
τώρα απλούστερη και ευκολότερη. Χρησιμοποιώντας την  
τελευταία λέξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, παρέχουν  
μια σαφέστερη και ακριβέστερη εκτίμηση, για να σωθούν  
ακίνητα και ζωές.

Οι Βαθμοί Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς σάς δίνουν μια ένδειξη  
των συνεπειών μιας πυρκαγιάς, σε περίπτωση που εκδηλωνόταν. 

Όσο πιο ψηλός είναι ο βαθμός, τόσο πιο επικίνδυνες θα  
είναι οι συνθήκες.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 
Οι Βαθμοί Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς έχουν τέσσερα επίπεδα, τα οποία είναι:

ΜΕΤΡΙΟ ΥΨΗΛΟ
Σχεδιάστε και προετοιμαστείτε. Να είστε έτοιμοι για δράση.
Οι περισσότερες πυρκαγιές μπορούν να  

τεθούν υπό έλεγχο. Οι πυρκαγιές μπορεί να είναι επικίνδυνες.

  Μείνετε ενημερωμένοι και έτοιμοι να δράσετε εάν εκδηλωθεί 
πυρκαγιά.

  Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος. Μείνετε σε εγρήγορση για 
πυρκαγιές στην περιοχή σας.
  Αποφασίστε τι θα κάνετε εάν ξεσπάσει μια πυρκαγιά.
  Εάν ξεσπάσει μια πυρκαγιά, η ζωή και το ακίνητό σας 
μπορεί να κινδυνεύσουν. Η ασφαλέστερη επιλογή είναι να 
αποφεύγετε περιοχές επιρρεπείς σε δασικές πυρκαγιές.

ΑΚΡΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ
Ενεργήστε τώρα για να προστατέψετε την 

ζωή και το ακίνητό σας.
Για την επιβίωσή σας, φύγετε από περιοχές 

επιρρεπείς σε δασικές πυρκαγιές.
Οι πυρκαγιές θα εξαπλωθούν γρήγορα και θα είναι 

εξαιρετικά επικίνδυνες.
Εάν μια πυρκαγιά εκδηλωθεί και εξαπλωθεί, μπορεί 

να χαθούν ζωές.

  Αυτές είναι επικίνδυνες συνθήκες πυρκαγιάς. 
  Ελέγξτε το σχέδιο σας για την περίπτωση δασικών πυρκαγιών 
και ότι το ακίνητό σας είναι έτοιμο να τις αντιμετωπίσει.
  Εάν ξεσπάσει πυρκαγιά, ενεργήστε αμέσως. Εάν εσείς και το 
ακίνητό σας δεν είστε έτοιμοι στο ύψιστο επίπεδο, πηγαίνετε 
σε ασφαλέστερο μέρος πολύ πριν σας φτάσει η πυρκαγιά.
  Ξανασκεφτείτε ταξίδια εν μέσω περιοχών επιρρεπών σε 
πυρκαγιές.

  Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες συνθήκες για πυρκαγιά. 
  Η ζωή σας μπορεί να εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που 
παίρνετε, ακόμα και πριν από την εκδήλωση πυρκαγιάς.
  Μείνετε ασφαλείς πηγαίνοντας σε ασφαλέστερο μέρος νωρίς 
το πρωί ή το προηγούμενο βράδυ.
  Τα σπίτια δεν μπορούν να αντέξουν σε πυρκαγιές υπό αυτές 
τις συνθήκες. Ενδέχεται να μην μπορείτε να φύγετε και ίσως 
να μην υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΒΑΘΜΟΣ: Τις ημέρες που υπάρχει ελάχιστος κίνδυνος, θα χρησιμοποιείται  η λευκή γραμμή που σημαίνει 
‘Κανένας Βαθμός’. Αναφέρετε τυχόν πυρκαγιές στο 000.



Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ:

   Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του NSW RFS [Αγροτική Πυροσβεστική Υπηρεσία της ΝΝΟ] 
στην διεύθυνση www.rfs.nsw.gov.au/fdr 

 Ακούγοντας τα τοπικά σας νέα
 Ελέγχοντας την Εφαρμογή Fires Near Me [Πυρκαγιές Κοντά Μου]
  Καλώντας την Γραμμή Πληροφοριών Δασικών Πυρκαγιών στο 1800 NSW RFS (1800 679 737).

Οι Βαθμοί Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς 
περιγράφουν τις συνέπειες πυρκαγιάς σε 

περίπτωση που εκδηλωθεί. Δεν υποδεικνύουν 
την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, μολονότι 

αυτή είναι μια συνήθης εσφαλμένη αντίληψη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους Βαθμούς Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς  
ως έναυσμα για δράση στο σχέδιό σας για επιβίωση από δασική πυρκαγιά.

Βαθμοί Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς δηλώνονται 
για μια Περιοχή Πυρκαγιάς. Αυτές βασίζονται σε 

περιοχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Μπορείτε να βρείτε 
την δική σας Περιοχή Πυρκαγιάς στην διεύθυνση 

www.rfs.nsw.gov.au/fdr

Ολικές Απαγορεύσεις Φωτιάς ισχύουν τυπικά  
στον Ακραίο βαθμό και πάνω.

Κατά την εποχή θερισμού, Ειδοποιήσεις Ασφάλειας 
Θερισμού μπορεί να εκδοθούν για περιοχές Υψηλού 

κινδύνου και πάνω.

Όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς φτάσει στον Υψηλό 
βαθμό, οι άδειες ενδέχεται να ανασταλούν.  

Ελέγξτε τυχόν όρους στην άδειά σας σε  
περίπτωση πυρκαγιάς.

Οι βαθμοί επικινδυνότητας υπολογίζονται 
χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό της πρόβλεψης 

του καιρού και πληροφοριών για βλάστηση που  
θα μπορούσε να τροφοδοτήσει μια πυρκαγιά.

Για περισσότερες πληροφορίες για το τι μπορείτε να κάνετε για να προετοιμαστείτε 
για δασικές πυρκαγιές εφέτος:

Ιστοσελίδα της NSW Rural Fire Service
www.rfs.nsw.gov.au

Το Σχέδιό μου για Πυρκαγιές: 
www.myfireplan.com.au

Το πλησιέστερο σε εσάς NSW RFS 
Κέντρο Ελέγχου Πυρκαγιών
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