
ΠΥΡOΠPOΣTAΣIA
ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA

Τι θα κάνετε εάν η πόρτα του δωµατίου σας είναι 
ζεστή ή υπάρχει πυκνός καπνός στον διάδροµο;

Mην πανικοβληθείτε. 
Mείνετε στο δωµάτιό σας.

• Aνοίξτε το παράθυρο για να εξαεριστεί 
 το δωµάτιο εάν έχει µπει καπνός.

• Kάντε αντιληπτή την παρουσία σας     
   προς τα έξω.

Χρησιµοποιήστε το τηλέφωνο και καλέστε βοήθεια. 
Κρεµάστε ένα σεντόνι στο παράθυρο. Μην 
προσπαθήσετε να πηδήξετε εάν βρίσκεστε ψηλά.

• Θέστε σε λειτουργία τον εξαεριστήρα.    
   Γεµίστε το µπάνιο µε νερό, πιθανόν να    
   χρειαστεί για την πυρόσβεση.

• Xρησιµοποιήστε βρεγµένα σεντόνια και 
   πετσέτες για να κλείσετε τις χαραµάδες της  
 πόρτας και να µην εισέρχεται ο καπνός     

   στο δωµάτιό σας.

• Προσπαθήστε να εισπνεύσετε καθαρό αέρα.

Aνοίξτε ή σπάστε το παράθυρο για να εισπνεύσετε 
καθαρό αέρα. Εάν οι φλόγες και ο καπνός βγαίνουν 
από τον όροφο που είναι κάτω από το δωµάτιό σας 
µην ανοίξετε το παράθυρο.

• Tελευταία προσπάθεια.

Εάν τελικά το δωµάτιο σας γεµίσει καπνό και 
νιώθετε ότι πνίγεστε, προσπαθήστε να διαφύγετε 
κρατώντας το σώµα σας χαµηλά.

Nα θυµάστε ότι λίγοι άνθρωποι πέθαναν από τις 
φλόγες. Oι περισσότεροι πέθαναν από τον καπνό, 
τις τοξικές αναθυµιάσεις και τον ΠANIKO.

Πάντοτε να έχετε έτοιµο κάποιο 
«ΣXEΔIO ΔIAΦYΓHΣ» σε περίπτωση 
πυρκαγιάς, γιατί έτσι αυξάνετε τις πιθανότητες 
διάσωσής σας.
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΕΛΕΓΞTE ΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ
Μόλις µπείτε στο δωµάτιό σας θα πρέπει 
να αφιερώσετε µερικά λεπτά για να εντοπίσετε 
τις εξόδους διαφυγής στο ξενοδοχείο.

Eλέγξτε τις εξόδους για να βεβαιωθείτε 
ότι λειτουργούν

Yπολογίστε την απόσταση µεταξύ του δωµατίου σας 
και της εξόδου διαφυγής.

Eντοπίστε το πλησιέστερο σηµείο σήµανσης 
συναγερµού

Bεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς να το 
χρησιµοποιήσετε, ακόµη και στα σκοτεινά 
ή όταν υπάρχει καπνός.

Μην χρησιµοποιήσετε τον ανελκυστήρα 
σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
Πιθανόν να σταµατήσει σε κάποιον όροφο 
γεµάτο καπνό.

ΕΛΕΓΞTE ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣAΣ

Σε περίπτωση που ο διάδροµος γεµίσει καπνό, 
ίσως χρειαστεί να µείνετε στο δωµάτιό σας. 
Αρκετά άτοµα επιβίωσαν περιµένοντας στο δωµάτιό 
τους µέχρι να διασωθούν από τους πυροσβέστες. 
Γι’ αυτό ελέγξτε την εσωτερική διαρρύθµιση 
του δωµατίου σας.

Τοποθετήστε το κλειδί σε σηµείο που να το 
βρίσκετε εύκολα

Θυµηθείτε να το πάρετε µαζί σας βγαίνοντας 
από το δωµάτιο. Θα το χρειαστείτε για να 
επιστρέψετε εάν ο καπνός και η φωτιά εµποδίζουν 
τη διαφυγή σας.

Eλέγξτε τα παράθυρα

Ανοίγουν εύκολα; Πώς ανοίγουν; 
Ποιο θα χρησιµοποιήσετε εάν χρειαστεί;

Κοιτάξτε έξω από το παράθυρο

Είναι δυνατή η διαφυγή; Πιθανόν το δωµάτιό σας 
να βρίσκεται µερικά µέτρα από το έδαφος.

Ίσως υπάρχει κάποια οροφή ή προεξοχή όπου 
θα µπορούσατε να πέσετε µε ασφάλεια.

ΦΩΤΙΑ! ΦΩΤΙΑ!

Σε περίπτωση πυρκαγιάς ειδοποιήστε 
ΑΜΕΣΩΣ την υποδοχή του ξενοδοχείου 
και ενεργοποιήστε το σύστηµα συναγερµού. 

Εάν το επεισόδιο είναι µικρό προσπαθήστε 
να το καταπολεµήσετε µε τα διαθέσιµα µέσα. 
Διαφορετικά, εγκαταλείψτε το δωµάτιό σας αφού 
κλείσετε την πόρτα πίσω σας και κατευθυνθείτε 
στο «σηµείο συγκέντρωσης» έξω από το κτίριο.

1. Πάρτε το κλειδί

Εάν υπάρχει καπνός στο δωµάτιό σας, 
κατεβείτε από το κρεβάτι και προχωρήστε 
προς την έξοδο έρποντας. 
Μην σταθείτε όρθιοι, ο καπνός και τα θερµά 
αέρια πηγαίνουν προς τα επάνω.

2. Eλέγξτε την πόρτα µε την παλάµη 
    του χεριού σας
Εάν η πόρτα είναι ζεστή µην την ανοίξετε.

3. Eλέγξτε τον διάδροµο

Εάν ο διάδροµος είναι καθαρός από καπνό
κατευθυνθείτε προς την έξοδο.

4. Διαφύγετε προς το ισόγειο

Κρατώντας τη χειρολαβή του κλιµακοστασίου 
διαφύγετε στο ισόγειο και ακολούθως στο ύπαιθρο.


