ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΕΠΛΑΚΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
Σε περίπτωση πλημμυρών:
Αν υπάρχει πλημμύρα πρέπει να σκεφτούμε τα εξής:
1.
2.
3.
4.

Να μην πανικοβληθώ
Να πάρω τηλέφωνο στο 112
Να επιβεβαιώσω με σιγουριά την διεύθυνση
Καθορίστε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό σημείο που γειτνιάζει
με την τοποθεσία της πλήμμυρας. (π.χ Οδός Αμμοχώστου Αρ.3
στην Λευκωσία , δίπλα από Δημοτικό Θέατρο).
5. Ποία νομίζεται είναι η καλύτερη οδός για να ακολουθήσουν τα
πυροσβεστικά οχήματα;
6. Υπάρχει κάτι που να εμποδίζει την διέλευση των Πυροσβεστικών
οχημάτων;
7. Τι ακριβώς έχει πλημμυρήσει;
8. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές;
9. Τι υπάρχει στο πλημμυρισμένο κτίριο / υποστατικό;
10. Υπάρχουν υλικά που μπορούν να μολύνουν το περιβάλλον μετά
τον πλημμυρισμό;
11. Πόσο δυνατή είναι η ροή του νερού;
Ενέργειες
1. Να κλείσουμε όλες τις κεντρικές παροχές ηλεκτρικού ρεύματος,
υγραερίου και νερού, ακόμη κι αν στην περιοχή σας έχουν
διακοπεί.
2. Τα ντεπόζιτα πετρελαίου και υγραερίου πρέπει να στερεώνονται με
τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν να μετατοπιστούν.
3. Υλικά που απειλούν το περιβάλλον, όπως λάδια, χημικές ουσίες και
απορρυπαντικά να αποθηκεύονται σε ασφαλές σημείο.
4. Να φροντίσετε έγκαιρα τον καθαρισμό των σχαρών, υδρορροών και
του συστήματος αποστράγγισης, έτσι ώστε να απομακρύνονται
έγκαιρα τα νερά της βροχής.
5. Να στεγανοποιείται τους εξωτερικούς τοίχους, να ελέγξετε κάθε
πόρτα και παράθυρο να κλείνει ερμητικά κλειστά.
6. Εμποδίστε το νερό να εισέλθει σε υπόγειους η ημιυπόγειους
χώρους με αναχώματα με σακιά από χώμα ή άμμο
7. Κλείστε παράθυρα ή άλλα ανοίγματα με πλαστικές ταινίες

8. Ελέγχεται αν οι υδραντλίες αποστράγγισης που έχετε
εγκατεστημένες στους υπόγειους ή ημιυπόγειους χώρους του
σπιτιού σας είναι ικανοποιητικής απόδοσης και είναι συντηρημένες
και σε καλή λειτουργία πριν τον χειμώνα .
Αν είστε μέσα σε όχημα:
1. Σταματήστε έγκαιρα εκτός δρόμου για να μην παρασυρθείτε από τα
νερά.
2. Μην επιχειρήσετε να περάσετε ποτέ πάνω από γέφυρα (πιθανόν να
υποχωρήσει).
3. Αποφεύγεται πάντοτε να παίρνατε μέσα από πλημμυρισμένους
δρόμους (πιθανόν να εγκλωβιστείτε).
4. Αποφεύγεται να κινήστε σε περιοχές που είναι καλυμμένες με νερό
και δεν διακρίνονται τα όρια του δρόμου.

Η ψυχραιμία που θα επιδείξουμε τις πρώτες δύσκολες ώρες και η καθαρή
αντίληψη στην μετάδοση πληροφοριών προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία θα
βοηθήσει στον να σταλούν τα κατάλληλα οχήματα και εξοπλισμός καθώς επίσης
και στο να φτάσουν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις κοντά σας έγκαιρα.

