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Ση πρέπεη λα προζέτεηε γηα λα αποηρέυεηε ηελ εθδήιφζε πσρθαγηάς
Μελ θαίηε ζθνππίδηα ή μεξά ρόξηα θαη θιαδηά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζεξηλώλ κελώλ.
Μελ αλάβεηε ηνπο ζεξηλνύο κήλεο ππαίζξηεο ςεζηαξηέο ζηα δάζε ή ζε ρώξνπο πνπ
ππάξρνπλ μεξά ρόξηα.
Απνθύγεηε ηηο ππαίζξηεο εξγαζίεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά
(νμπγνλνθνιιήζεηο, ρξήζε ηξνρνύ ή άιινπ εξγαιείνπ πνπ δεκηνπξγεί ζπηλζήξεο).
Μελ πεηάηε πνηέ αλακκέλα ηζηγάξα όηαλ βξίζθεζζε ζε ππαίζξηνπο ρώξνπο.
Μελ αθήλεηε ζθνππίδηα ζην δάζνο. Υπάξρεη θίλδπλνο αλάθιεμεο.
Σεβαζζείηε ηα απαγνξεπηηθά πξόζβαζεο ζε πεξηόδνπο πςεινύ θίλδπλνπ.

Αλ ηο ζπίηη ζας βρίζθεηαη κέζα ή θοληά ζε δάζος ή δαζηθή έθηαζε
Γεκηνπξγήζηε κηα αληηππξηθή δώλε γύξσ από ην ζπίηη ζαο θαζαξίδνληαο θαη
απνκαθξύλνληαο ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξσλ ηα μεξά ρόξηα, ηηο πεπθνβειόλεο,
ηα μεξά θύιια, ηα θιαδηά θιπ.
Κιαδέςηε ηα δέλδξα κέρξη ην ύςνο ησλ 3 κέηξσλ, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο θαη ηελ
θαηάζηαζε ησλ θιαδηώλ ηνπο.
Απνκαθξύλεηε όια ηα μεξά θιαδηά από ηα δέληξα θαη ηνπο ζάκλνπο.
Μελ αθήλεηε ηα θιαδηά ησλ δέλδξσλ λα αθνπκπνύλ ζηνπο ηνίρνπο ηε ζηέγε θαη ηα
κπαιθόληα. Κιαδέςηε ηα έηζη ώζηε λα ππάξρεη απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξσλ από ην
ζπίηη ζαο.

Αξαηώζηε γύξσ από ην θηίζκα ηελ δελδξώδε βιάζηεζε έηζη ώζηε ηα θιαδηά ηνπ ελόο
δέλδξνπ λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξα από ηα θιαδηά ηνπ άιινπ. Γηα ιόγνπο αθόκε
κεγαιύηεξεο αζθάιεηαο θαη όηαλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ, απνκαθξύλεηε ηελ
δελδξώδε θαη ζακλώδε βιάζηεζε γύξσ από ην θηίζκα ζε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 10
κέηξσλ.
Μελ ηνπνζεηείηε πιαζηηθέο πδξνξξνέο ή πιαζηηθνύο νρεηνύο λεξνύ ζηνπο ηνίρνπο ηνπ
θηίζκαηνο.
Πξνθπιάμεηε, εμσηεξηθά, ηα παξάζπξα θαη ηηο γπάιηλεο πόξηεο, ηνπνζεηώληαο
παληδνύξηα από κε εύθιεθηα πιηθά.
Καιύςηε ηηο θακηλάδεο θαη ηνπο αγσγνύο εμαεξηζκνύ ηνπ θηίζκαηνο κε εηδηθό, κε
εύθιεθην, ζπξκάηηλν ζύξκα έηζη ώζηε νη ζπίζεο λα κελ κπνξνύλ λα δηεηζδύζνπλ ζην
εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ.
Μελ απνζεθεύεηε εύθιεθηα αληηθείκελα θνληά ζην ζπίηη.
Απνθύγεηε ηελ θαηαζθεπή αθάιππησλ δεμακελώλ θαπζίκνπ θνληά ζην ζπίηη ζαο.
Τνπνζεηείζηε ηα θαπζόμπια ζε θιεηζηνύο θαη πξνθπιαγκέλνπο ρώξνπο.
Πξνκεζεπηείηε ηνπο θαηάιιεινπο ππξνζβεζηήξεο θαη κεξηκλήζηε γηα ηε ζπληήξεζε
ηνπο.
Δμνπιηζηείηε κε ζσιήλα πνηίζκαηνο κε κήθνο αλάινγν ηεο πεξηνρήο πνπ ζέιεηε λα
πξνζηαηεύζεηε ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο.
Μία δεμακελή λεξνύ, κηα απιή αληιία πνπ ιεηηνπξγεί ρσξίο ειεθηξηθό ξεύκα θαη έλαο
ζσιήλαο λεξνύ, κπνξεί λα ζαο πξνζηαηεύζνπλ από ηελ ππξθαγηά.

Αλ αληηιεθζείηε κηα πσρθαγηά
Τειεθσλήζηε ΑΜΔΣΩΣ ζην Κέληξν ηεο Ππξνζβεζηηθήο (ζηνλ αξηζκό θιήζεο 199) θαη
δώζηε ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνζεζία θαη ην αθξηβέο ζεκείν πνπ βξίζθεζζε,
θαζώο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνζεζία θαη ην αθξηβέο ζεκείν πνπ βιέπεηε ηελ
ππξθαγηά.
Πεξηγξάςηε ην είδνο ηεο βιάζηεζεο πνπ θαίγεηαη.
Πξνζδηνξίζηε ηελ θαηεύζπλζε ηεο ππξθαγηάο.
Μελ θιείζεηε ην ηειέθσλν πξνηνύ δώζεηε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο

Αλ ε πσρθαγηά πιεζηάδεη ηο ζπίηη ζας
Γηαηεξήζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο.
Απνκαθξύλεηε ακέζσο όια ηα εύθιεθηα πιηθά από ηνλ πεξίγπξν ηνπ θηίζκαηνο θαη
κεηαθέξεηέ ηα ζε θιεηζηνύο θαη πξνθπιαγκέλνπο ρώξνπο. Η αλάθιεμή ηνπο κπνξεί λα
ζπκβάιεη ζηελ κεηάδνζε ηεο ππξθαγηάο ζην θηίξην.
Κιείζηε όιεο ηηο δηόδνπο (θακηλάδεο, παξάζπξα, πόξηεο, θιπ) έηζη ώζηε λα εκπνδίζεηε
ηηο θαύηξεο λα δηεηζδύζνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ.

Κιείζηε όιεο ηηο παξνρέο ζηηο ζπζθεπέο θπζηθνύ αεξίνπ θαη πγξώλ θαπζίκσλ κέζα θαη
έμσ από ην θηίζκα.
Μαδέςηε άκεζα όιεο ηηο ηέληεο πνπ έρεηε αλνίμεη ζηα κπαιθόληα θαη ηα παξάζπξα ηνπ
θηίζκαηνο.
Αλνίμηε ηελ πόξηα ηνπ θήπνπ γηα λα δηεπθνιύλεηε ηελ πξόζβαζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ
νρεκάησλ.
Τνπνζεηείζηε ζθάια ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ έηζη ώζηε λα αλέβεη θάπνηνο
άκεζα ζηε ζηέγε ηνπ. Η ζθάια ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ πιεπξά ηνπ θηηξίνπ πνπ
βξίζθεηαη αληίζεηα από ηελ θαηεύζπλζε πνπ έξρεηαη ε ππξθαγηά.
Σπλδέζηε ηνπο ζσιήλεο πνηίζκαηνο κε ηηο βξύζεο πνπ έρεηε ζην εμσηεξηθό ηνπ
θηίζκαηνο θαη απιώζηε ηνπο ζσιήλεο έηζη ώζηε λα θαιύπηεηαη όιε ε πεξίκεηξνο ηνπ.
Δάλ ε νξαηόηεηα είλαη κεησκέλε αλάςηε ηόζν ηα εζσηεξηθά όζν θαη ηα εμσηεξηθά
θώηα ηνπ θηηξίνπ γηα λα γίλεη πεξηζζόηεξν νξαηό κέζα από ηνπο θαπλνύο.

Αλ ε πσρθαγηά έτεη θηάζεη ζηο ζπίηη ζας
Μελ επηρεηξείηε ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ρώξνπ ζαο, εθηόο εάλ ε δηαθπγή ζαο είλαη
πιήξσο εμαζθαιηζκέλε.
Η πηζαλόηεηα επηβίσζεο ζε έλα νηθνδόκεκα θαηαζθεπαζκέλν από άθιεθηα πιηθά είλαη
κεγάιε, ελώ αληίζεηα είλαη κηθξή κέζα ζε απηνθίλεην ην νπνίν βξίζθεηαη ζε θαπλνύο
θαη θιόγεο.
Μπείηε κέζα ζην ζπίηη καδί κε όιε ηελ νηθνγέλεηα ζαο θαη ηα θαηνηθίδηα δώα ζαο.
Κιείζηε θαιά όιεο ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα θαη θξάμηε όιεο ηηο ραξακάδεο κε
βξεγκέλα παληά γηα λα κελ κπεη θαπλόο ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ.
Απνκαθξύλεηε ηηο θνπξηίλεο από ηα παξάζπξα.
Απνκαθξύλεηε πξνο ην εζσηεξηθό ησλ δσκαηίσλ ηα έπηπια πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηα
παξάζπξα θαη ηηο εμσηεξηθέο πόξηεο.
Κιείζηε όιεο ηηο ελδηάκεζεο πόξηεο γηα λα επηβξαδύλεηε ηελ εμάπισζε ηεο ππξθαγηάο
ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ.
Γεκίζηε ηηο κπαληέξεο, ηηο ιεθάλεο θαη ηνπο θνπβάδεο έηζη ώζηε λα ππάξρεη άκεζα
εθεδξηθό λεξό.
Σπγθεληξσζείηε όινη καδί ζε έλα ρώξν.
Πξνβιέςηε λα έρεηε έλα θαθό θαη εθεδξηθέο κπαηαξίεο δίπια ζαο ζε πεξίπησζε πνπ
δηαθνπεί ην ειεθηξηθό ξεύκα.
Αλ ην ζπίηη ζαο είλαη μύιηλε θαηαζθεπή, αλαδεηήζηε θαηαθύγην ζε γεηηνληθό θηηζηό
ζπίηη.
Αλ δηαηαρζεί εθθέλσζε ηεο πεξηνρήο αθνινπζήζηε πηζηά ηηο νδεγίεο θαη ηηο δηαδξνκέο
πνπ ζα ζαο δνζνύλ.
Μόιης περάζεη ε πσρθαγηά βγείηε έμσ από ην ζπίηη ζαο θαη ζβήζηε ακέζσο ηηο
κηθξνεζηίεο πνπ παξακέλνπλ.

Μόιης περάζεη ε πσρθαγηά ειέγρεηε γηα ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο, αλά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, ηελ πεξίκεηξν θαη όινπο ηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ θηίζκαηνο γηα
πηζαλέο κηθξνεζηίεο θαη αλαδσππξώζεηο.

