ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής
περιόδου παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένος.

Για αποτροπή

πρόκλησης πυρκαγιών, στην ύπαιθρο, στο δάσος, αλλά και για
προστασία των κατοικιών που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα δάση αλλά
και για τη προσωπική σας ασφάλεια η Πυροσβεστική Υπηρεσία
συμβουλεύει τα ακόλουθα:Α)

ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ
Προτού αναχωρήσετε για διακοπές κάνετε ένα έλεγχο:1.

Αποσυνδέστε τις ηλεκτρικές συσκευές, συσκευές υγραερίου
και άλλες συσκευές υψηλού κινδύνου που δεν είναι σε
χρήση.

2.

Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα όλων των δωματίων.
Αυτό θα περιορίσει την εξάπλωση τυχόν πυρκαγιάς.

3.

Μην καπνίσετε την τελευταία στιγμή πριν την αναχώρηση
σας. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΣΙΓΑΡΑ έχουν
ΣΒΗΣΤΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ.

4.

Μην ρίξετε δήθεν σβησμένες στάχτες και αποτσίγαρα στα
σκυβαλοδοχεία.

5.

Τοποθετείστε μέσα στο όχημα σας αν δεν το κάνατε ήδη ένα
πυροσβεστήρα.

6.

ΜΗΝ ΡΙΧΝΕΤΕ ΑΠΟΤΣΙΓΑΡΑ στο δρόμο.

7.

Στην εκδρομή αν θα ανάψουμε κάρβουνα πρέπει:α)

Να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν γύρω εύφλεκτα
υλικά όπως χαρτιά, ξύλα, δέντρα κ.λ.π.

β)

Δεν φυσά δυνατός άνεμος.

γ)

Δεν χρησιμοποιούμε βενζίνη.

δ)

Σβήνουμε εντελώς τα κάρβουνα.

2
ε)
8.

Β)

Χρησιμοποιούμε
όπου
υπάρχουν,
τους
καθορισμένους χώρους για άναμμα καρβούνων.

Απαγορεύεται αυστηρά το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο.

Ασφάλεια στο σπίτι
1.

Να καθαριστούν όλα τα ξηρά χόρτα που τυχόν υπάρχουν
γύρω από το σπίτι και μέσα στην αυλή.

2.

Δέντρα των οποίων τα κλαδιά αγγίζουν το σπίτι να κοπούν.

3.

Φυλάγετε τα σπίρτα και τους αναπτήρες σε μέρη που δεν
μπορούν να φτάσουν τα παιδιά.

4.

Οι καπνιστές στο σπίτι να χρησιμοποιούν πάντα
σταχτοδοχεία στα οποία είναι προτιμότερο να υπάρχει λίγο
νερό ή άμμος. Αποφεύγετε το κάπνισμα στο κρεβάτι ή στον
καναπέ.

5.

Μην ρίχνετε στάχτες και αποτσίγαρα στους καλάθους
άχρηστων προτού είστε βέβαιοι ότι έχουν σβήσει εντελώς.

6.

Τα αεροζόλ να φυλάγονται μακριά από φωτιά και ψηλές
θερμοκρασίες.
Αποφεύγετε το ψέκασμα με αεροζόλ κοντά σε φωτιά.

7.

Αποσυνδέστε ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρειάζονται.

8.

Φροντίστε να ελεγχθεί η ηλεκτρική σας εγκατάσταση.
Κάθε πρίζα είναι για μια μόνο συσκευή.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα.

