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ΕΝΕΡΓΗΣΕΙΣΕΝΕΡΓΗΣΕΙΣ..



ΣΧΕ∆ΙΟΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ∆ΙΑΦΥΓΗΣ
ΕΛΕΓΞΕΕΛΕΓΞΕ ΤΙΣΤΙΣ ΕΞΟ∆ΟΥΣΕΞΟ∆ΟΥΣ
ΗΗ επιβίωσηεπιβίωση απόαπό µιαµια πυρκαγιάπυρκαγιά σεσε ψηλάψηλά
κτίριακτίρια αρχίζειαρχίζει απόαπό τητη στιγµήστιγµή πουπου θαθα
µπειςµπεις στοστο δωµάτιοδωµάτιο σουσου..
ΝαΝα διασχίσειςδιασχίσεις τοτο διάδροµοδιάδροµο καικαι νανα
εντοπίσειςεντοπίσεις τιςτις εξόδουςεξόδους..
ΜηΜη χρησιµοποιήσειςχρησιµοποιήσεις τοντον ανελκυστήραανελκυστήρα
σεσε περίπτωσηπερίπτωση πυρκαγιάςπυρκαγιάς. . ΠιθανόνΠιθανόν νανα
σταµατήσεισταµατήσει σεσε όροφοόροφο γεµάτογεµάτο καπνόκαπνό..
ΈλεγξεΈλεγξε τιςτις εξόδουςεξόδους γιαγια νανα βεβαιωθείςβεβαιωθείς
ότιότι είναιείναι χρησιµοποιήσιµεςχρησιµοποιήσιµες. . ΑνοίγουνΑνοίγουν οιοι
πόρτεςπόρτες; ; ΥπάρχουνΥπάρχουν εµπόδιαεµπόδια στοστο
κλιµακοστάσιοκλιµακοστάσιο;;
ΥπολόγισεΥπολόγισε τηντην απόστασηαπόσταση µεταξύµεταξύ τουτου
δωµατίουδωµατίου σουσου καικαι τηςτης εξόδουεξόδου..



ΕντόπισεΕντόπισε τοτο
πλησιέστεροπλησιέστερο σηµείοσηµείο
σήµανσηςσήµανσης
συναγερµούσυναγερµού..
ΒεβαιώσουΒεβαιώσου ότιότι
γνωρίζειςγνωρίζεις πωςπως νανα τοτο
χρησιµοποιήσειςχρησιµοποιήσεις, , 
ακόµαακόµα καικαι σταστα
σκοτεινάσκοτεινά ήή ότανόταν
υπάρχειυπάρχει καπνόςκαπνός..



ΕΛΕΓΞΕΕΛΕΓΞΕ ΤΟΤΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ∆ΩΜΑΤΙΟ ΣΟΥΣΟΥ

ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση πουπου θαθα γεµίσειγεµίσει καπνόκαπνό οο
διάδροµοςδιάδροµος πιθανόνπιθανόν νανα χρειαστείχρειαστεί νανα µείνειςµείνεις
στοστο δωµάτιοδωµάτιο σουσου. . ΑρκετάΑρκετά άτοµαάτοµα επιβίωσανεπιβίωσαν
περιµένονταςπεριµένοντας στοστο δωµάτιοδωµάτιο µέχριµέχρι νανα
διασωθούνδιασωθούν απόαπό τουςτους πυροσβέστεςπυροσβέστες. . ΓιΓι' ' 
αυτόαυτό έλεγξεέλεγξε τηντην εσωτερικήεσωτερική διαρρύθµισηδιαρρύθµιση
τουτου δωµατίουδωµατίου σουσου..
ΤοποθέτησεΤοποθέτησε τοτο κλειδίκλειδί κοντάκοντά στοστο κρεβάτικρεβάτι..
ΘαΘα τοτο χρησιµοποιήσειςχρησιµοποιήσεις γιαγια νανα επιστρέψειςεπιστρέψεις
στοστο δωµάτιοδωµάτιο σουσου, , αναν οο καπνόςκαπνός καικαι ηη φωτιάφωτιά
σουσου αποκόψουναποκόψουν τητη διαφυγήδιαφυγή..
ΈλεγξεΈλεγξε τατα παράθυραπαράθυρα..
ΑνοίγουνΑνοίγουν εύκολαεύκολα; ; ΠώςΠώς ανοίγουνανοίγουν; ; ΠοιοΠοιο θαθα
χρησιµοποιήσειςχρησιµοποιήσεις αναν χρειαστείχρειαστεί;;



ΚοίταξεΚοίταξε έξωέξω απόαπό τοτο
παράθυροπαράθυρο..
ΕίναιΕίναι δυνατήδυνατή ηη διαφυγήδιαφυγή; ; 
ΠιθανόνΠιθανόν τοτο δωµάτιοδωµάτιο σουσου
νανα βρίσκεταιβρίσκεται µερικάµερικά
πόδιαπόδια πάνωπάνω απόαπό τοτο
δάπεδοδάπεδο. . ΥπάρχειΥπάρχει
κάποιακάποια οροφήοροφή ήή
προεξοχήπροεξοχή όπουόπου µπορείςµπορείς
νανα πέσειςπέσεις µεµε ασφάλειαασφάλεια;;



ΦΩΤΙΑΦΩΤΙΑ !!!      !!!      ΦΩΤΙΑΦΩΤΙΑ !!!!!!
ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση πυρκαγιάςπυρκαγιάς νανα ειδοποιήσειςειδοποιήσεις
ΑΜΕΣΩΣΑΜΕΣΩΣ τηντην υποδοχήυποδοχή καικαι νανα
ενεργοποιήσειςενεργοποιήσεις τοτο σύστηµασύστηµα συναγερµούσυναγερµού.  .  
ΑνΑν τοτο επεισόδιοεπεισόδιο είναιείναι µικρόµικρό νανα
προσπαθήσειςπροσπαθήσεις νανα τοτο καταπολεµήσειςκαταπολεµήσεις µεµε
τατα διαθέσιµαδιαθέσιµα µέσαµέσα. . ∆ιαφορετικά∆ιαφορετικά νανα
εγκαταλείψειςεγκαταλείψεις τοτο δωµάτιοδωµάτιο σουσου αφούαφού
κλείσειςκλείσεις τηντην πόρταπόρτα πίσωπίσω σουσου καικαι νανα
κατευθυνθείςκατευθυνθείς στοστο ""σηµείοσηµείο συγκέντρωσηςσυγκέντρωσης" " 
έξωέξω απόαπό τοτο κτίριοκτίριο..



ΠάρεΠάρε τοτο κλειδίκλειδί
ΑνΑν µπειµπει καπνόςκαπνός στοστο δωµάτιοδωµάτιο σουσου, , 
κατέβακατέβα απόαπό τοτο κρεβάτικρεβάτι καικαι έρπονταςέρποντας
προχώρησεπροχώρησε προςπρος τηντην έξοδοέξοδο..
ΜηΜη σταθείςσταθείς, , οο καπνόςκαπνός καικαι τατα θερµάθερµά
αέριααέρια πηγαίνουνπηγαίνουν προςπρος τατα πάνωπάνω..
ΈλεγξεΈλεγξε τηντην πόρταπόρτα µεµε τηντην παλάµηπαλάµη τουτου
χεριούχεριού σουσου..
ΑνΑν ηη πόρταπόρτα είναιείναι ζεστήζεστή µηνµην τηντην
ανοίξειςανοίξεις..
ΈλεγξεΈλεγξε τοτο διάδροµοδιάδροµο..
ΑνΑν οο διάδροµοςδιάδροµος είναιείναι καθαρόςκαθαρός νανα
κατευθυνθείςκατευθυνθείς προςπρος τηντην έξοδοέξοδο..
ΝαΝα διαφύγειςδιαφύγεις προςπρος τοτο ισόγειοισόγειο..
ΚρατώνταςΚρατώντας τοτο χειρολισθήραχειρολισθήρα τηςτης
κλίµακαςκλίµακας νανα διαφύγειςδιαφύγεις στοστο ισόγειοισόγειο καικαι
ακολούθωςακολούθως στοστο ύπαιθρούπαιθρο..



ΤΙΤΙ ΘΑΘΑ ΚΑΝΕΙΣΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΝ ΗΗ ΠΟΡΤΑΠΟΡΤΑ
ΤΟΥΤΟΥ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ∆ΩΜΑΤΙΟΥ ΣΟΥΣΟΥ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ
ΖΕΣΤΗΖΕΣΤΗ ΗΗ ΥΠΑΡΧΕΙΥΠΑΡΧΕΙ ΠΥΚΝΟΣΠΥΚΝΟΣ
ΚΑΠΝΟΣΚΑΠΝΟΣ ΣΤΟΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟ

ΆνοιξεΆνοιξε τοτο παράθυροπαράθυρο γιαγια νανα εξαεριστείεξαεριστεί τοτο δωµάτιοδωµάτιο αναν
έχειέχει µπειµπει καπνόςκαπνός..
ΝαΝα κάµειςκάµεις αντιληπτήαντιληπτή τηντην παρουσίαπαρουσία σουσου προςπρος τατα έξωέξω..
ΧρησιµοποίησεΧρησιµοποίησε τοτο τηλέφωνοτηλέφωνο γιαγια βοήθειαβοήθεια. . ΚρέµασεΚρέµασε έναένα
σεντόνισεντόνι στοστο παράθυροπαράθυρο. . ΜηνΜην προσπαθήσειςπροσπαθήσεις νανα πηδήξειςπηδήξεις
αναν βρίσκεσαιβρίσκεσαι ψηλάψηλά..



Άνοιξε τον εξαεριστήρα
και γέµισε το µπάνιο µε
νερό.
Χρησιµοποίησε
βρεγµένα σεντόνια και
πετσέτες για να
κλείσεις τις χαραµάδες.



ΠροσπάθησεΠροσπάθησε νανα εισπνεύσειςεισπνεύσεις
καθαρόκαθαρό αέρααέρα
ΆνοιξεΆνοιξε ήή σπάσεσπάσε τοτο παράθυροπαράθυρο
γιαγια νανα πάρειςπάρεις καθαρόκαθαρό αέρααέρα..
ΑνΑν οιοι φλόγεςφλόγες καικαι οο καπνόςκαπνός
βγαίνουνβγαίνουν απόαπό τοντον όροφοόροφο κάτωκάτω
απόαπό τοτο δωµάτιοδωµάτιο σουσου, , µηνµην
ανοίξειςανοίξεις τοτο παράθυροπαράθυρο..
ΣανΣαν τελευταίατελευταία προσπάθειαπροσπάθεια
ΑνΑν τελικάτελικά τοτο δωµάτιοδωµάτιο σουσου
γεµίσειγεµίσει καπνόκαπνό καικαι πνίγεσαιπνίγεσαι, , νανα
προσπαθήσειςπροσπαθήσεις νανα διαφύγειςδιαφύγεις
κρατώνταςκρατώντας τοτο σώµασώµα σουσου
χαµηλάχαµηλά..
ΝαΝα θυµάσαιθυµάσαι ότιότι λίγοιλίγοι άνθρωποιάνθρωποι
πέθανανπέθαναν απόαπό τιςτις φλόγεςφλόγες. . ΟιΟι
περισσότεροιπερισσότεροι πέθανανπέθαναν απόαπό
τοντον καπνόκαπνό, , τιςτις τοξικέςτοξικές
αναθυµιάσειςαναθυµιάσεις καικαι τοντον ΠΑΝΙΚΟΠΑΝΙΚΟ..
ΠάντοτεΠάντοτε νανα έχειςέχεις έτοιµοέτοιµο κάποιοκάποιο
""ΣΧΕ∆ΙΟΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ∆ΙΑΦΥΓΗΣ" " σεσε
περίπτωσηπερίπτωση πυρκαγιάςπυρκαγιάς, , γιατίγιατί
έτσιέτσι αυξάνειςαυξάνεις τιςτις πιθανότητεςπιθανότητες
διάσωσήδιάσωσή σουσου..
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