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ΠΡΙΝΠΡΙΝ HH ΚΑΤΑΚΑΤΑ ΤΗΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΤΟΥ
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ΌτανΌταν ενηµερωθείτεενηµερωθείτε απόαπό τιςτις αρµόδιεςαρµόδιες ΚρατικέςΚρατικές
ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες νιανια τηντην ύπαρξηύπαρξη κινδύνουκινδύνου απόαπό χηµικάχηµικά, , 
βιολογικάβιολογικά, , καικαι ραδιολογικάραδιολογικά / / πυρηνικάπυρηνικά όπλαόπλα ήή
ατυχήµατοςατυχήµατος, , θαθα πρέπειπρέπει νανα εισέλθετεεισέλθετε τοτο
συντοµότεροσυντοµότερο δυνατόδυνατό µέσαµέσα στοστο πλησιέστεροπλησιέστερο σεσε
σαςσας κτήριοκτήριο καικαι αναν είναιείναι δυνατόδυνατό, , νανα κλείσετεκλείσετε
πρώταπρώτα τηντην εξωτερικήεξωτερική παροχήπαροχή νερούνερού στοστο
υποστατικόυποστατικό. . ΗΗ ενέργειαενέργεια σαςσας αυτήαυτή, , είναιείναι
σηµαντικήσηµαντική γιαγια τηντην ασφάλειαασφάλεια σαςσας



ΑπόΑπό τητη στιγµήστιγµή πουπου θαθα εισέλθετεεισέλθετε
µέσαµέσα στοστο κτίριοκτίριο θαθα πρέπειπρέπει

ΝαΝα διατηρήσετεδιατηρήσετε τηντην ψυχραιµίαψυχραιµία σαςσας
ΝαΝα κλείσετεκλείσετε αεροστεγώςαεροστεγώς όλεςόλες τιςτις πόρτεςπόρτες, , τατα παράθυραπαράθυρα, , τοτο τζάκιτζάκι
καικαι τιςτις κουρτίνεςκουρτίνες
ΝαΝα θέσετεθέσετε εκτόςεκτός λειτουργίαςλειτουργίας τατα συστήµατασυστήµατα κλιµατισµούκλιµατισµού καικαι τουςτους
ανεµιστήρεςανεµιστήρες
ΝαΝα αλλάξετεαλλάξετε, , αναν είναιείναι δυνατόδυνατό, , τατα ρούχαρούχα σαςσας καικαι νανα τατα σφραγίσετεσφραγίσετε
σεσε µιαµια πλαστικήπλαστική σακούλασακούλα
ΝαΝα καλύψετεκαλύψετε όλαόλα τατα κοψίµατακοψίµατα καικαι εκδορέςεκδορές πουπου τυχόντυχόν υπάρχουνυπάρχουν
στοστο σώµασώµα σαςσας
ΤαΤα ρούχαρούχα πουπου θαθα φορέσετεφορέσετε νανα είναιείναι τέτοιατέτοια ώστεώστε νανα καλύπτουνκαλύπτουν
όσοόσο τοτο δυνατόδυνατό περισσότεροπερισσότερο τοτο εκτεθειµένοεκτεθειµένο δέρµαδέρµα ((ππ..χχ ρούχαρούχα
µεµε µακριάµακριά µανίκιαµανίκια, , µακριάµακριά παντελόνιαπαντελόνια κλπκλπ))
ΑκούτεΑκούτε όσαόσα µεταδίδονταιµεταδίδονται απόαπό τουςτους ραδιοφωνικούςραδιοφωνικούς καικαι
τηλεοπτικούςτηλεοπτικούς σταθµούςσταθµούς γιαγια περαιτέρωπεραιτέρω οδηγίεςοδηγίες καικαι καθοδήγησηκαθοδήγηση
ΝαΝα είσαστεείσαστε υποµονετικοίυποµονετικοί. . ΜπορείΜπορεί νανα χρειαστείχρειαστεί νανα περιµένετεπεριµένετε
λίγολίγο πρινπριν έχετεέχετε βοήθειαβοήθεια απόαπό τιςτις ΑρµόδιεςΑρµόδιες ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες..



ΚΑΤΑΚΑΤΑ ΤΗΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΤHHΣΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΑΣΣΑΣ ΜΕΣΑΜΕΣΑ ΣΤΟΣΤΟ

ΣΠΙΤΙΣΠΙΤΙ ΠΡΟΣΕΞΤΕΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑΑΚΟΛΟΥΘΑ::
ΝαΝα πίνετεπίνετε µόνοµόνο εµφιαλωµένοεµφιαλωµένο νερόνερό καικαι νανα τρέφεστετρέφεστε µόνοµόνο µεµε
τρόφιµατρόφιµα πουπου διαθέτετεδιαθέτετε στοστο σπίτισπίτι σαςσας ήή κονσέρβεςκονσέρβες. . ΝαΝα είστεείστε
προσεκτικοίπροσεκτικοί καικαι νανα σκουπίζετεσκουπίζετε όλεςόλες τιςτις φιάλεςφιάλες, , κονσέρβεςκονσέρβες καικαι
µαγειρικάµαγειρικά σκεύησκεύη πουπου παραλαµβάνετεπαραλαµβάνετε, , µεµε αποστειρωµένααποστειρωµένα αναν είναιείναι
δυνατόδυνατό µαντιλάκιαµαντιλάκια µίαςµίας χρήσηςχρήσης ήή άλλοάλλο κατάλληλοκατάλληλο τρόποτρόπο

ΣτηνΣτην περίπτωσηπερίπτωση πουπου δεδε διαθέτετεδιαθέτετε εµφιαλωµένοεµφιαλωµένο νερόνερό καικαι έχετεέχετε
ήδηήδη κλείσεικλείσει τηντην εξωτερικήεξωτερική παροχήπαροχή νερούνερού στοστο υποστατικόυποστατικό σαςσας,,
νανα καταναλώνετεκαταναλώνετε τοτο νερόνερό πουπου είναιείναι: : αποθηκευµένοαποθηκευµένο στοστο ντεπόζιτοντεπόζιτο
τηςτης κατοικίαςκατοικίας σοςσος αφούαφού πρώταπρώτα τοτο κοχλάσετεκοχλάσετε



ΝαΝα µαγειρεύετεµαγειρεύετε όλαόλα τατα φαγητάφαγητά σεσε ψηλήψηλή θερµοκρασίαθερµοκρασία
ΝαΝα κοχλάζετεκοχλάζετε τατα ρούχαρούχα στοστο πλύσιµοπλύσιµο
ΝαΝα παρακολουθείτεπαρακολουθείτε τατα ζώαζώα, , έντοµαέντοµα καικαι τρωκτικάτρωκτικά, , γιατίγιατί
αναν τοτο περιβάλλονπεριβάλλον σαςσας έχειέχει µολυνθείµολυνθεί, , αυτάαυτά θαθα
επηρεαστούνεπηρεαστούν πρινπριν απόαπό εσάςεσάς
ΝαΝα παρακολουθείτεπαρακολουθείτε τοντον εαυτόεαυτό σαςσας καικαι τουςτους γύρωγύρω σαςσας
γιαγια ανεπιθύµηταανεπιθύµητα συµπτώµατασυµπτώµατα όπωςόπως::
δυσκολίεςδυσκολίες στηνστην όρασηόραση
υπερβολικόυπερβολικό ιδρώταιδρώτα
σοβαρούςσοβαρούς µυϊκούςµυϊκούς σπασµούςσπασµούς
αναπνευστικέςαναπνευστικές δυσκολίεςδυσκολίες
φουσκάλεςφουσκάλες ήή κάψιµοκάψιµο στοστο δέρµαδέρµα



ΑνΑν επισηµάνετεεπισηµάνετε τατα πιοπιο πάνωπάνω συµπτώµατασυµπτώµατα νανα
επικοινωνήσετεεπικοινωνήσετε µεµε τιςτις ΑρµόδιεςΑρµόδιες ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες στοστο
τηλέφωνοτηλέφωνο 199 199 καικαι βοήθειαβοήθεια θαθα έλθειέλθει σύντοµασύντοµα

κοντάκοντά σαςσας..

ΝαΝα µηµη χρησιµοποιείτεχρησιµοποιείτε άσκοπαάσκοπα τατα τηλέφωνατηλέφωνα
ΝαΝα είστεείστε υποµονετικοίυποµονετικοί, , ήρεµοιήρεµοι καικαι νανα µηµη δίδετεδίδετε
πίστηπίστη σεσε ανεύθυνεςανεύθυνες φήµεςφήµες καικαι διαδόσειςδιαδόσεις. . 
ΝαΝα εµπιστεύεστεεµπιστεύεστε µόνοµόνο τιςτις οδηγίεςοδηγίες τωντων
αρµοδίωναρµοδίων ΚρατικώνΚρατικών ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών απόαπό τουςτους
ραδιοφωνικούςραδιοφωνικούς καικαι
τηλεοπτικούςτηλεοπτικούς σταθµούςσταθµούς



ΕπισηµάνετεΕπισηµάνετε απόαπό τώρατώρα έναένα
χώροχώρο στοστο σπίτισπίτι σαςσας στονστον οποίοοποίο
θαθα καταφύγετεκαταφύγετε, , οο οποίοςοποίος πρέπειπρέπει

νανα διαθέτειδιαθέτει::

ΞηρήΞηρή τροφήτροφή καικαι εµφιαλωµένοεµφιαλωµένο νερόνερό γιαγια
τουλάχιστοτουλάχιστο δύοδύο (2) (2) µέρεςµέρες
ΤηλεόρασηΤηλεόραση καικαι ραδιόφωνοραδιόφωνο ((µεµε µπαταρίεςµπαταρίες))
ΣτρώµαταΣτρώµατα ήή καναπέδεςκαναπέδες
ΤηλέφωνοΤηλέφωνο
ΠλαστικέςΠλαστικές σακούλεςσακούλες γιαγια άχρησταάχρηστα
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