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Δασικές πυρκαγιές

 

Πυρκαγιά στην Λαυρεωτική στις 16 Ιουλίου 1985

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο

Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες.

Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι.

Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου
εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.

Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.

 Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος

Οδηγίες Προστασίας Φαινόμενο Καταστροφής
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Δημιουργείστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά
χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά.

Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία και την κατάστασή τους.

Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάμνους.

Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια του σπιτιού.
Κλαδέψτε τα αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι.

Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα
κλαδιά του άλλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία απομακρύνουμε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω
από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων εφόσον οι εργασίες καθαρισμού της φυσικής βλάστησης που
επιβάλλονται για την προστασία των κτιρίων δεν προσκρούουν σε καμία περίπτωση στις διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας.

Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους τοίχους του σπιτιού.

Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες.

Φροντίστε ώστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους αεραγωγούς του σπιτιού να είναι από άφλεκτο υλικό ώστε
να μην διεισδύσουν σπίθες.

Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.

Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.

Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά στο σπίτι.

Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίζετε για τη συντήρησή τους.

Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε.

Εξοπλιστείτε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένα σωλήνα
νερού.

Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για: 
-   την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, 
-   την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. 
-   το είδος της βλάστησης που καίγεται.

 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σας

Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.

Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτιρίου σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.

Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες κλπ.) έτσι ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο
εσωτερικό του σπιτιού.
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Κλείστε τις παροχές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το σπίτι.

Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια και στα παράθυρα.

Διευκολύνετε την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων ανοίγοντας την πόρτα του κήπου.

Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού, αντίθετα από την κατεύθυνση της πυρκαγιάς ώστε να
υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη στέγη.

Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος και απλώστε τους ώστε να καλύπτεται η περίμετρος του σπιτιού.

Αν η ορατότητα είναι μειωμένη, ανάψτε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά φώτα του για να γίνεται ορατό μέσα από
τους καπνούς.

Μόλις περάσει η πυρκαγιά

Βγείτε από το σπίτι και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που απομένουν.

Ελέγξτε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και τους εξωτερικούς χώρους του
σπιτιού για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο σπίτι σας

Μην εγκαταλείπετε το κτίριο εκτός αν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

Μην μπαίνετε μέσα σε αυτοκίνητο. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα σπίτι κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά
είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.

Αν παραμείνετε στο σπίτι: 
-  Κλείστε καλά τις πόρτες και τα παράθυρα. 
-  Φράξτε τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην μπει μέσα ο καπνός. 
-  Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα. 
-  Μεταφέρετε στο εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και τις εξωτερικές
πόρτες. 
-  Κλείστε τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς. 
-  Γεμίστε την μπανιέρα, τους νιπτήρες και τους κουβάδες με εφεδρικό νερό. 
-  Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο. 
-  Φροντίστε να υπάρχει φακός και εφεδρικές μπαταρίες μαζί σας σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.

Αν το σπίτι σας είναι ξύλινο αναζητείστε καταφύγιο σε κτιστό σπίτι.

Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τις διαδρομές που θα σας
δοθούν.

Δείτε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για προστασία από δασικές πυρκαγιές

           

(https://youtu.be/35sCxC9lE_8)                   

Τηλεοπτικό σποτ "Προετοιμάσου" (https://youtu.be/35sCxC9lE_8)   

          

https://youtu.be/35sCxC9lE_8
https://youtu.be/35sCxC9lE_8
https://youtu.be/r-HmWs6JqUk
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(http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250) (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250)
(http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250) (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250)

(https://youtu.be/r-HmWs6JqUk)

Τηλεοπτικό σποτ "Ημερήσιος Χάρτης Κινδύνου Πυρκαγιάς" (https://youtu.be/r-HmWs6JqUk)

         

(https://www.civilprotection.gr/el/file/orizontiaelliniki2018sitejpg)

Αφίσα-μήνυμα για δασικές πυρκαγιές (https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media_root/orizontia_elliniki_2018.pdf)

        

(https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/afisa_das_oriz_ellinik_2017.pdf)

(https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/afisa_das_oriz_ellinik_2017_eikon.jpg)Αφίσα με οδηγίες προστασίας 
(https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/afisa_das_oriz_ellinik_2017.pdf)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Aθήνα
E-mail: info@gscp.gr (mailto:info@gscp.gr)
Ε-mail για θέματα εθελοντών: ethelontismos@gscp.gr (mailto:ethelontismos@gscp.gr)
 
Αναλυτικός κατάλογος τηλεφώνων
(https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/media_root/stoixeiaepikoinoniasggpp_10_9_18.pdf) της ΓΓΠΠ.
  
Για θέματα που σχετίζονται με τρέχουσες έκτακτες ανάγκες απευθύνεστε στο:                                                   
Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ)
Διεύθυνση:            Ριζαρείου 1, 152 33 Χαλάνδρι
E-mail:                   kepp@gscp.gr (mailto:kepp@gscp.gr)
Τηλ.:                      210 33 59 002-3 (24ωρη λειτουργία) 
Fax:                       210 33 59 912
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LINKS

> Σύνδεσμοι (/el/node/940)

> Αρχείο (/el/archive)

> Μητρώο Προμηθευτών (/el/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-
%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD)

> Πρωτόκολλα Προσβασιμότητας
(/el/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82)


(https://www.facebook.com/CivilProtectionGreece)


(https://twitter.com/GSCP_GR)


(https://www.youtube.com/c/
ΓενικήΓραμματείαΠολιτικήςΠροστασίας)


(http://civilprotection.gr/el/rss)
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