ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΕΠΛΑΚΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
Σε περίπτωση πυρκαγιάς σε όχημα.
Θα πρέπει εντοπίζοντας μια φωτιά να σκεφτούμε τα εξής:
1. Να μην πανικοβληθώ
2. Να πάρω τηλέφωνο στο 112
3. Μπορώ να την σβήσω; Αν όχι να πάρω αμέσως το 112 . Αν ναι, και
πάλι να πάρω τηλέφωνο στο 112.
4. Nα επιβεβαιώσω με σιγουριά την διεύθυνση.
5. Καθορίστε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό σημείο που γειτνιάζει
με την τοποθεσία της πυρκαγιάς. (π.χ Οδός Αμμοχώστου Αρ3
στην Λευκωσία , δίπλα από Δημοτικό Θέατρο)
6. Ποία νομίζεται είναι η καλύτερη οδός για να ακολουθήσουν τα
πυροσβεστικά οχήματα
7. Υπάρχει κάτι που να εμποδίζει την διέλευση των Πυροσβεστικών
οχημάτων;
8. Κινδυνεύουν άλλα οχήματα ή κτίρια πλησίον ή υπάρχει παράγοντας
που αυξάνει την επικινδυνότητα ;
Ενέργειες
1. Ρωτούμε τον οδηγό αν μεταφέρει εύφλεκτα ή εκρηκτικά αντικείμενα
στο όχημα του πριν προσεγγίσουμε για βοήθεια.
2. Χρησιμοποιούμε πυροσβεστήρα αν αυτός είναι διαθέσιμος.
3. Αν η πυρκαγιά είναι στον χώρο της μηχανής δεν ανοίγουμε ποτέ το
καπό για να γίνει ρίψη με τον πυροσβεστήρα έστω και αν υπάρχει
μόνο καπνός.
4. Ρίχνουμε μια βολή στην κάτω μεριά της μηχανής με κλίση 45Ο
μοιρών προς τα πάνω και μετά ανοίγει το καπό προστατεύοντας
πάντοτε τα χέρια μας από την θερμοκρασία.
5. Ανοίγουμε ελάχιστα το καπό ή την καμπίνα αναλόγως που είναι η
πυρκαγιά και κάνουμε μια μικρή βολή στο εσωτερικό της μηχανής ή
στο εσωτερικό της καμπίνας.
6. Σιγά σιγά και προοδευτικά
ανασηκώνουμε το καπό και
κατασβήνουμε την πυρκαγιά.

Το απότομο άνοιγμα του καπό του οχήματος ή της πόρτας του
εσωτερικού (καμπίνας Επιβατών) μπορεί να επιφέρει βίαιη
εξάπλωση της πυρκαγιάς λόγω του εισερχόμενου οξυγόνου
που εσείς διοχετεύεται ανοίγοντας απότομα.
7. Αν συμβεί πυρκαγιά στο όχημα μας εν κινήσει
 Να μην πανικοβαλλόμαστε.
 Σταθμεύουμε το όχημα μας
στην αριστερή λωρίδα.
Σβήνουμε την μηχανή. Αν υπάρχουν επιβαίνοντες
κατεβαίνουν από την αριστερή
πλευρά του οχήματος
ασφαλισμένα και αφού τηλεφωνήσουμε της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας απομακρυνόμαστε από το όχημα μας σε
απόσταση 50 με 100 μέτρα.
 Αν έχουμε πυροσβεστήρα στο όχημα μας που επιβάλλεται
να έχουμε και η πυρκαγιά είναι στο αρχικό στάδιο τότε
προσπαθούμε να κατασβήσουμε την πυρκαγιά μέχρι την
άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
8. Αν η πυρκαγιά έχει πάρει έκταση μην επιχειρείτε κατάσβεση διότι
θα θέσετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο λόγω του ότι είστε
ανεκπαίδευτος / η, και η ποσότητα κατασβεστικού υλικού που
περιέχει ο πυροσβεστήρας σας μπορεί να μην επαρκέσει,
περιμένετε να έρθει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η ψυχραιμία που θα επιδείξουμε τις πρώτες δύσκολες ώρες και η καθαρή
αντίληψη στην μετάδοση πληροφοριών προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία θα
βοηθήσει στον να φτάσουν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις κοντά σας έγκαιρα.

