Οδηγός Πυροπροστασίας για όλους!
Το δάσος είναι η αναπνοή μας!

Εννέα στις δέκα δασικές πυρκαγιές προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες.
Πηγαίνετε εκδρομή ή κατασκήνωση;
Κατοικείτε κοντά στο δάσος;
Ασχολείστε με γεωργικές καλλιέργειες;
Οδηγίες που αφορούν όλους!
•
•
•

Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα ή σπίρτα
Αν δείτε κάποιον να προβαίνει σε ενέργεια που πιθανόν να προκαλέσει πυρκαγιά,
προσπαθήστε να τον μεταπείσετε, ή ενημερώστε αμέσως το Τμήμα Δασών.
Αν εντοπίσετε καπνό ή φωτιά, καλέστε αμέσως το Τμήμα Δασών!

Πανευρωπαϊκός αριθμός 112 και Γραμμή 1407
Οδηγίες για όσους επισκέπτονται τα δάση
•
•
•
•
•

Συμβουλεύετε τα παιδιά σας να μην παίζουν με σπίρτα, αναπτήρες, τσιγάρα ή κεριά.
Το άναμμα φωτιάς για ετοιμασία φαγητού επιτρέπεται μόνο στις ψησταριές που
βρίσκονται στους εκδρομικούς χώρους.
Πριν από την αναχώρησή σας από τον εκδρομικό χώρο, βεβαιωθείτε ότι τα κάρβουνα
που ανάψατε, έχουν σβήσει τελείως.
Κατασκήνωση μέσα στο δάσος επιτρέπεται μόνο στους κατασκηνωτικούς χώρους.
Μην αφήνετε , εύφλεκτες ουσίες ή σκύβαλα μέσα στα δάση.

Οδηγίες για όσους εκτελούν γεωργικές καλλιέργειες, μέσα, ή κοντά σε δάση
•
•
•
•
•

Απαγορεύεται το κάψιμο της αποκαλάμης.
Αποφεύγετε τη χρήση οξυγονοκόλλησης, γωνιακού τροχού (σμυρίλιου) ή άλλου
εργαλείου που παράγει σπινθήρες.
Αν χρησιμοποιείτε ηλεκτρογεννήτρια, ή μηχανοκίνητη υδραντλία, διατηρείτε καθαρό
τον περίγυρο από χόρτα και εύφλεκτα υλικά.
Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά. Δημιουργήστε, αντιπυρική ζώνη περιμετρικά
από το κτήμα σας.
Τοποθετήστε γύρω από το κτήμα σας βρύσες ή πυροσβεστικές φωλιές με λάστιχα
νερού.
Προμηθευτείτε πυροσβεστήρες και άλλα εργαλεία πυρόσβεσης, όπως τσάπες και
φτυάρια

Οδηγίες για όσους διαμένουν μόνιμα, ή περιοδικά, σε δασικές ή παραδασόβιες περιοχές
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Μην καίτε σκουπίδια, ξηρά χόρτα, ή κλαδιά στην αυλή του σπιτιού σας.
Αποφεύγετε τη χρήση οξυγονοκόλλησης, σμυρίλιου ή άλλου εργαλείου που παράγει
σπινθήρες. Αν χρησιμοποιείτε ηλεκτρογεννήτρια, ή μηχανοκίνητη υδραντλία,
διατηρείτε καθαρό τον περίγυρο από χόρτα και εύφλεκτα υλικά.
Αν θα ανάψετε φωτιά στην αυλή σας για την ετοιμασία φαγητού, αυτό πρέπει να
γίνει σε ψησταριά ή φούρνο,. Προηγουμένως καθαρίστε τον περίγυρο από ξηρά
χόρτα και εύφλεκτα υλικά.
Καθαρίστε κάθε γωνιά της αυλής σας από ξηρά χόρτα, φύλλα και, ή από εύφλεκτο
υλικό.
Κλαδέψτε τα ψηλά δέντρα, σε ύψος τριών μέτρων από το έδαφος.
Αφαιρέστε όλα τα ξηρά κλαδιά από τα δέντρα και τους θάμνους και κλαδέψτε τα
κλαδιά που αγγίζουν το σπίτι σας.
Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά.
Τοποθετήστε γύρω από το σπίτι σας βρύσες ή πυροσβεστικές φωλιές με λάστιχα
νερού.
Προμηθευτείτε πυροσβεστήρες και άλλα εργαλεία πυρόσβεσης, όπως τσάπες και
φτυάρια.

Οδηγίες σε περίπτωση εκκένωσης της Κοινότητάς σας
•

Επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο ή το Κοινοτικό Συμβούλιό σας για να μάθετε κατά
πόσο έχουν εντοπιστεί ασφαλείς χώροι συγκέντρωσης στην Κοινότητά σας

•

Σε περίπτωση φωτιάς που απειλεί την Κοινότητά σας ακολουθήστε τις οδηγίες των
αρμόδιων αρχών και του Προέδρου της Κοινότητας.

•

Έχετε τα οχήματά σας σε ετοιμότητα, σε περίπτωση που χρειαστεί να τα
χρησιμοποιήσετε.

•

Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί η εκκένωση της Κοινότητάς σας, η Πολιτική Άμυνα
θα μεριμνήσει για την ασφαλή σας στέγαση και σίτιση.

