ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ

•

Να ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ διαρκώς από τα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κ.λ.π.),
για την εξέλιξη των καιρικών φαινοµένων. Επίσηµες πηγές ενηµέρωσης
είναι η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) και η Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.).

•

Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε την Αστυνοµία (100), την Πυροσβεστική (199)
ή το ΕΚΑΒ (166).

•

Αναγράψτε τα παραπάνω τηλέφωνα σε εµφανές σηµείο µέσα στο σπίτι και
βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας τα γνωρίζουν.

•

Βοηθήστε τα παιδιά σας να αποµνηµονεύσουν σηµαντικά οικογενειακά
στοιχεία, όπως το επίθετό τους, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του σπιτιού,
το κινητό σας τηλέφωνο, κ.λ.π.

•

Εξηγήστε σε όλα τα µέλη της οικογένειας πώς να αναγνωρίζουν ήχους που
προµηνύουν καταστροφή (π.χ. σειρήνες), πώς και πότε να κλείνουν τις
παροχές ηλεκτρικού, φυσικού αερίου και νερού, πώς να χρησιµοποιούν το
πυροσβεστήρα, πώς να καλούν σε βοήθεια, κ.λ.π..

•

Προµηθευτείτε εφόδια πρώτης ανάγκης, όπως φακό, φορητό ραδιόφωνο µε
µπαταρίες και πυροσβεστήρα.

•

Εξοπλιστείτε µε κουτί πρώτων βοηθειών.

•

Σε όλες τις περιπτώσεις λάβετε ειδική µέριµνα για τα παιδιά και τους
ηλικιωµένους.

Αν πρόκειται να µετακινηθείτε…
•

Ενηµερωθείτε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου και
λάβετε υπ’ όψιν, ανάλογα µε τον προορισµό σας, το είδος των καιρικών
φαινοµένων που ενδέχεται να συναντήσετε ( χιόνι, παγετός, χαλάζι,
βροχόπτωση, κ.λ.π.).

•

Προγραµµατίστε τη µετακίνησή σας έτσι, ώστε να µη συµπέσει µε την αιχµή
των καιρικών φαινοµένων.

•

Ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ηµέρας, προτιµώντας τις κεντρικές αρτηρίες
και αποφεύγοντας τους δυσπρόσιτους και ερηµικούς δρόµους. Επιπλέον,
ενηµερώστε τους οικείους σας για τη διαδροµή που προτίθεστε να
ακολουθήσετε.

•

ΜΗΝ αγνοείτε τις οδηγίες της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας,
τα δελτία καιρού της ΕΜΥ και τις υποδείξεις των κατά τόπους αρµόδιων
φορέων, όπως η Τροχαία, το Λιµενικό, η Πυροσβεστική, κ.λ.π.

•

Ελέγξτε την κατάσταση του αυτοκινήτου σας, προτού επιχειρήσετε
οποιαδήποτε µετακίνηση.

•

Εξοπλίστε το αυτοκίνητό σας µε όλα τα απαραίτητα µέσα αντιµετώπισης
έντονων καιρικών φαινοµένων (αντιολισθητικές αλυσίδες, αντιψυκτικά υγρά,
κουτί πρώτων βοηθειών, αδιάβροχα, οµπρέλες, γαλότσες, φακό, κ.λ.π.).

•

Εάν είναι απαραίτητο να µετακινηθείτε πεζοί, φορέστε τα κατάλληλα ρούχα
και παπούτσια. Να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί, προκειµένου 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.

Παραµείνετε ήρεµοι και υποµονετικοί.
O πανικός δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Αντίθετα, επιβαρύνει την
κατάσταση .

Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕ. ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;;;
•

Να ενηµερώνεστε συνεχώς από τα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κ.λ.π.) για
τυχόν επίσηµες προειδοποιήσεις ή συµβουλές.

•

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

•

Αν µετά την καταγραφή των ζηµιών χρειάζεστε επείγουσα βοήθεια,
ειδοποιήστε τις αρµόδιες αρχές.

ΓΕΝΙΚΑ
Προσπαθήστε µε τις ενέργειες και την όλη παρουσία σας να
διευκολύνετε το έργο των αρµόδιων αρχών.

