Οδηγίες Προστασίας από Έντονα καιρικά φαινόµενα
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ


Φροντίστε να ενηµερώνεστε διαρκώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση για την εξέλιξη των καιρικών
φαινοµένων. Οι επίσηµες πηγές ενηµέρωσης είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) και η Γενική
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας.



Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε εναλλακτικά: Αστυνοµία 100, Πυροσβεστικό Σώµα 199, ΕΚΑΒ 166, τον
Ευρωπαϊκό Αριθµό Έκτακτης Ανάγκης 112.



Τοποθετείστε σε εµφανές σηµείο στο σπίτι τους παραπάνω αριθµούς τηλεφώνων πρώτης ανάγκης εφόσον τα
παιδιά σας είναι σε θέση να τους χρησιµοποιήσουν και βεβαιωθείτε ότι το γνωρίζουν.



Βοηθήστε τα παιδιά σας να αποµνηµονεύσουν οικογενειακά στοιχεία όπως το επίθετό τους, τη διεύθυνση και τον
αριθµό τηλεφώνου του σπιτιού.



Εξηγείστε σε όλα τα µέλη της οικογένειας πώς και πότε να κλείνουν τις παροχές ηλεκτρικού, φυσικού αερίου και
νερού, πώς να χρησιµοποιούν τον πυροσβεστήρα και πώς να καλούν σε βοήθεια.



Προµηθευτείτε είδη πρώτης ανάγκης όπως κουτί πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρα, φακό και µπαταρίες,
φορητό ραδιόφωνο κλπ.



Μεριµνήστε ειδικά για τα παιδιά και τους ηλικιωµένους.

Μόλις περάσει η κακοκαιρία


Παρακολουθείτε συνεχώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση τις επίσηµες προειδοποιήσεις ή συµβουλές.



Ελέγξτε το σπίτι και τα λοιπά περιουσιακά σας στοιχεία για να καταγράψετε πιθανές ζηµιές.

Αν πρόκειται να µετακινηθείτε


Ενηµερωθείτε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.



Ανάλογα µε τον προορισµό σας αναλογιστείτε το είδος των καιρικών φαινοµένων που ενδέχεται να συναντήσετε
(χιόνι, παγετός, χαλάζι, βροχόπτωση κλπ.).



Μεταβάλλετε το πρόγραµµα της µετακίνησής σας ώστε να αποφύγετε την αιχµή των καιρικών φαινοµένων.



Ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ηµέρας, προτιµώντας τις κεντρικές αρτηρίες και όχι τους δυσπρόσιτους και
ερηµικούς δρόµους.



Ενηµερώστε τους οικείους σας για τη διαδροµή που θα ακολουθήσετε.



Μην αγνοείτε τις οδηγίες της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, τα δελτία καιρού της Ε.Μ.Υ. και τις
υποδείξεις των τοπικών Aρχών, όπως η Τροχαία, το Λιµενικό, η Πυροσβεστική κλπ.



Ελέγξτε την κατάσταση του αυτοκινήτου σας πριν από κάθε µετακίνηση.



Εξοπλίστε το αυτοκίνητο µε τα απαραίτητα µέσα αντιµετώπισης έντονων καιρικών φαινοµένων (αντιολισθητικές
αλυσίδες, αντιψυκτικά υγρά, οµπρέλες, αδιάβροχα, γαλότσες, φακό, κουτί πρώτων βοηθειών κλπ.).



Φορέστε κατάλληλα ρούχα αν πρόκειται να µετακινηθείτε πεζή.



Προσέξτε όταν βαδίζετε ώστε να αποφύγετε τραυµατισµούς λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώµατος και των
πεζοδροµίων ή εξαιτίας της πτώσης αντικειµένων από υπερβολικό άνεµο ή χαλαζόπτωση.



Προτιµήστε τα µέσα µαζικής µεταφοράς για τις µετακινήσεις σας.



Μείνετε ήρεµοι και υποµονετικοί. O πανικός επιβαρύνει την κατάσταση.



∆ιευκολύνετε το έργο των Αρχών.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

► ΘΥΕΛΛΩ∆ΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ
Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέµων


Ασφαλίστε αντικείµενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεµο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή
τραυµατισµούς



Στερεώστε τις διαφηµιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.



Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.



Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.



Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από µεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτηµένες πινακίδες και γενικά από περιοχές,
όπου ελαφρά αντικείµενα (π.χ. γλάστρες, σπασµένα τζάµια κλπ.) µπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο
έδαφος (π.χ. κάτω από µπαλκόνια).

► ΚΑΤΑΙΓΙ∆ΕΣ
Πώς να εκτιµήσετε την απόσταση από µια καταιγίδα


Μετρήστε το χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ της αστραπής και της βροντής σε δευτερόλεπτα. ∆ιαιρέστε το χρόνο
που µετρήσατε µε το 3 ώστε να υπολογίσετε την απόσταση της καταιγίδας σε χιλιόµετρα.



Λάβετε γρήγορα τα απαραίτητα µέτρα, πριν η καταιγίδα σας πλησιάσει. Η απόσταση είναι ενδεικτική καθώς η
καταιγίδα µπορεί να εµφανιστεί πολύ γρήγορα πάνω από την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΙΓΙ∆ΑΣ
Αν βρίσκεστε στο σπίτι


Ασφαλίστε αντικείµενα, που µπορεί να παρασυρθούν από τον άνεµο ή τη ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να
προκαλέσουν καταστροφές ή τραυµατισµούς.



Ελέγξτε τον τρόπο στερέωσης διαφηµιστικών πινακίδων που τυχόν έχετε αναρτήσει.



Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα.



Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός µπορεί να περάσει µέσα από τα καλώδια.
Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος.



Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, µπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς
του ηλεκτρισµού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο


Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόµου και µακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.



Μείνετε µέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) µέχρι να κοπάσει η
καταιγίδα.



Κλείστε τα τζάµια και µην ακουµπάτε σε µεταλλικά αντικείµενα.



Αποφύγετε τους πληµµυρισµένους δρόµους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο


Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αµέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.



Προστατευτείτε κάτω από συµπαγή κλαδιά χαµηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε µέσα σε δάσος.



Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.



Αποφύγετε τα χαµηλά εδάφη για τον κίνδυνο πληµµύρας.



Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικές γραµµές και φράκτες.



Μην πλησιάζετε µεταλλικά αντικείµενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).



Αποµακρυνθείτε από ποτάµια, λίµνες ή άλλες µάζες νερού.



Αν είστε µέσα στη θάλασσα βγείτε αµέσως έξω.



Αν βρίσκεστε αποµονωµένοι σε µια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα µαλλιά σας (γεγονός που
δηλώνει ότι σύντοµα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισµα µε το κεφάλι ανάµεσα στα πόδια (ώστε να
ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώµατός σας και την επαφή σας µε το έδαφος) πετώντας τα µεταλλικά
αντικείµενα που έχετε επάνω σας.

Κατά τη διάρκεια µιας χαλαζόπτωσης


Προφυλαχθείτε αµέσως. Μην εγκαταλείψετε τον ασφαλή χώρο, παρά µόνο όταν βεβαιωθείτε ότι η καταιγίδα
πέρασε. Η χαλαζόπτωση µπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

