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Σελίδα 3

Προκαλούνται δασικές πυρκαγιές κοντά μου;

Οι Δασικές πυρκαγιές συμβαίνουν στη
Νότια Αυστραλία λόγω του
● ξηρού, ζεστού καιρού
● ισχυρών ανέμων
● ανέμων που αλλάζουν κατεύθυνση
● αστραπών και ατυχημάτων.

Μια δασική πυρκαγιά μπορεί να αρχίσει γρήγορα.
Μια μικρή δασική πυρκαγιά μπορεί να εξελιχθεί
σε μια μεγάλη πυρκαγιά.
Μπορεί να μην λάβετε προειδοποίηση.
Μια δασική πυρκαγιά μπορεί να σας επηρεάσει.

Πηγαίνετε κοντά σε κάποιο από αυτά τα μέρη;
Σκεφτείτε
● που μένετε
● που εργάζεστε
● που πάτε για επίσκεψη

Σελίδα 4

Προκαλούνται δασικές πυρκαγιές κοντά μου;

Οι δασικές πυρκαγιές συμβαίνουν σε
όλα αυτά τα μέρη.

● Θαμνώδεις περιοχές και δάση

● Προάστια κοντά σε θαμνώδεις περιοχές

● Λιβάδια

● Κοντά στην παραλία

● Σε λόφους

Σελίδα 5

Γιατί οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν κίνδυνο;

Μπορεί να καεί το σπίτι σας.

Η θερμική ακτινοβολία από μια δασική πυρκαγιά
● είναι επικίνδυνη
● μπορεί να σε αρρωστήσει
● μπορεί να σε σκοτώσει.

Σε μια δασική πυρκαγιά, μπορεί
● να φοβηθείτε
● να εγκλωβιστείτε σε ένα αυτοκίνητο
● να καείτε ή να τραυματιστείτε
● να πεθάνετε.

Η οδήγηση είναι επικίνδυνη
● Η ημέρα φαίνεται σαν νύκτα
● Μια δασική πυρκαγιά μπορεί να
παρεμποδίσει δρόμους
● Ο καπνός δυσκολεύει την ορατότητα
● Η οδήγηση δεν είναι ασφαλής.

Σελίδα 6

Γιατί οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν κίνδυνο;

Μια δασική πυρκαγιά μπορεί να προκαλέσει θράκα και σπίθες.
Ο άνεμος φυσάει την θράκα γρήγορα.
Η θράκα μπορεί να ωθηθεί μπροστά από τη φωτιά και τριγύρω σας.
Νέες πυρκαγιές ξεκινούν από τη θράκα.
Ονομάζονται εστίες φωτιάς.

Οι εστίες φωτιάς
● είναι ένας κίνδυνος
● κάνουν μια φωτιά να γίνει μεγαλύτερη και γρηγορότερη.

Σελίδα 7

Γιατί οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν κίνδυνο;

Ο καπνός από μια δασική πυρκαγιά
● είναι επικίνδυνος
● αποτελείται από ακαθαρσίες και στάχτη
● μπορεί να είναι τοξικός.

Ο καπνός από μια δασική πυρκαγιά
● δυσκολεύει την αναπνοή
● μπορεί να αρρωστήσει άτομα
● μπορεί να σκοτώσει άτομα που δεν
είναι καλά
Για παράδειγμα, άτομα που έχουν άσθμα
ή καρδιακά προβλήματα.

Όταν έχει πιάσει φωτιά μπορεί να υπάρχει
διακοπή ρεύματος.
Ο ηλεκτρισμός ,το τηλέφωνο του σπιτιού,
το κινητό τηλέφωνο και το διαδίκτυο μπορεί
να μην λειτουργούν.
Δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με άλλα
άτομα.

Σελίδα 8

Τι λέει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Υπαίθρου (CFS);

Να είστε προσεκτικοί κατά την Εποχή
Κινδύνου Φωτιάς.
Φροντίστε τον εαυτό σας και την
ιδιοκτησία σας.

Θα πρέπει να ελέγξετε για φωτιά
● Κοιτάξτε και οσφρανθείτε για καπνό
● Κοιτάξτε και ακροαστείτε για φωτιά
● Ελέγξτε για προειδοποιήσεις και πληροφορίες
● Μιλήστε στους γείτονές σας
Η φωτιά μπορεί να έρθει
● γρήγορα
● χωρίς προειδοποίηση.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Υπαίθρου (CFS)
πιθανόν να μην έρθει στην ιδιοκτησία σας
● η φωτιά μπορεί να είναι πολύ μεγάλη
● να υπάρχουν πολλά σπίτια.
Η έγκαιρη αναχώρηση είναι το ασφαλέστερο
πράγμα που μπορείτε να κάνετε.
Πηγαίνετε σε Ασφαλή Μέρη Πυρκαγιάς
(Bushfire Safer Places)
● σε μια επικίνδυνη ημέρα
● όταν υπάρχει φωτιά.
Σελίδα 9

Που θα πάω;

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Υπαίθρου (CFS)
λέει ότι ορισμένα μέρη είναι πιο ασφαλή.
Αυτά ονομάζονται Ασφαλή Μέρη Πυρκαγιάς
(Bushfire Safer Places).
Πρέπει να γνωρίζετε ένα ασφαλές μέρος στο
οποίο μπορείτε να πάτε
● στα εσωτερικά προάστια της Αδελαΐδας
● σε μεγάλες υπαίθριες πόλεις
● σε μερικά εξωτερικά προάστια
Τα Ασφαλή Μέρη Πυρκαγιάς (Bushfire Safer
Places) είναι ασφαλή διότι έχουν
● πολλά κτίρια και δρόμους
● χαμηλό γρασίδι
● μόνο λίγα δέντρα.
Βρείτε
● το δικό σας πλησιέστερο Ασφαλή Μέρος
Πυρκαγιάς (Bushfire Safer Place)
● πως θα πάτε εκεί
● ποιος θα σας βοηθήσει για να φύγετε έγκαιρα.
Πρέπει να φύγετε έγκαιρα για να παραμείνετε
ασφαλείς.
Πηγαίνετε σε Ασφαλή Μέρη Πυρκαγιάς (Bushfire
Safer Places)
● το βράδυ προτού ή
● το πρωί.
Σελίδα 10

Τι να κάνω εάν εγκλωβιστώ;

Μπορεί να εγκλωβιστείτε εκεί που βρίσκεστε.
Δεν μπορείτε να φύγετε.
Χρειάζεστε περισσότερες επιλογές όταν
● η οδήγηση είναι πολύ επικίνδυνη
● κάποιος αρρωστήσει
● τα πράγματα αλλάζουν.
Εάν δεν μπορείτε να πάτε σε ένα Ασφαλή Μέρος
Πυρκαγιάς (Bushfire Safer Place).
Πηγαίνετε σε ένα Χώρο Τελευταίου
Καταφυγίου Πυρκαγιάς (Bushfire Last Resort
Refuge).
Αυτή δεν είναι η πρώτη επιλογή σας
Ένας Χώρος Τελευταίου Καταφυγίου Πυρκαγιάς
(Bushfire Last Resort Refuge) είναι ένας
● περιφραγμένος χώρος
ή
● ένα γήπεδο
χωρίς δέντρα.
Σημειώνονται με πινακίδα.
Ένα Τελευταίο Καταφύγιο Πυρκαγιάς (Bushfire
Last Resort Refuge) είναι πολύ επικίνδυνο.
Θα είστε κοντά στην πυρκαγιά.
Μπορεί να πεθάνετε.
Βρείτε το πλησιέστερο Ασφαλή Μέρος Πυρκαγιάς
(Bushfire Safer Place) και Τελευταίο Καταφύγιο
Πυρκαγιάς (Bushfire Last Resort Refuge).
Κοιτάξτε στον ιστότοπο της (CFS).
Σελίδα 11

Τι να κάνω εάν εγκλωβιστώ;

Μπορεί να εγκλωβιστείτε σε ένα σπίτι
Δεν μπορείτε να φύγετε.
Προφυλαχθείτε στο σπίτι.
● Μείνετε μέσα στο σπίτι
● Χρειάζεστε δύο τρόπους για να βγείτε από ένα δωμάτιο
● Ελέγξτε για μικρές φωτιές μέσα στο σπίτι
● Πείτε σε κάποιον που βρίσκεστε
● Μιλήστε με τους γείτονες

Σελίδα 12

Ποιοί είναι οι κανονισμοί;
Κατά την Εποχή Κινδύνου Φωτιάς
Υπάρχουν 15 περιοχές δασικών πυρκαγιών στη
Νότια Αυστραλία.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Υπαίθρου (CFS)
αποκαλεί αυτές τις περιοχές Περιφέρειες
Απαγόρευσης Φωτιάς.
Πρέπει να ξέρετε
● την Εποχή Κινδύνου Φωτιάς για την περιοχή σας
● πότε ισχύει Ολική Απαγόρευση Φωτιάς στην 		
περιοχή σας.

Κατά την Εποχή Κινδύνου Φωτιάς
● υπάρχει περισσότερος κίνδυνος
● υπάρχουν κανονισμοί
● από το Νοέμβριο έως τέλος Απριλίου.

Δεν πρέπει να κάψετε
● χορτάρια
● αγριόχορτα
● φύλλα
Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροτεχνήματα

Σελίδα 13

Ποιοί είναι οι κανονισμοί;
Σε μέρα Ολικής Απαγόρευσης Φωτιάς
Δεν πρέπει να ανάψετε καμία φωτιά.
Αυτό σημαίνει
● όχι φωτιές σε κατασκήνωση
● όχι BBQ με ξύλα
● όχι κουζίνες με κάρβουνο
● όχι φούρνους ξύλου για πίτσα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα BBQ σε
ημέρες Ολικής Απαγόρευσης Φωτιάς στο σπίτι
εάν το BBQ χρησιμοποιεί
● αέριο
ή
● ηλεκτρισμό
Πρέπει να υπάρχει
● τέσσερα μέτρα καθαρής απόστασης γύρω 		
από το BBQ
● ένα άτομο έτοιμο με νερό ή πυροσβεστήρα.
Πρέπει να ζείτε στο σπίτι.
* Ένα τροχόσπιτο δεν είναι σπίτι.

Σελίδα 14

Που μπορώ να βρω πληροφορίες;

Πρέπει να ελέγξετε για προειδοποιήσεις
δασικών πυρκαγιών στο
● τοπικό σας ραδιοσταθμό του ABC
● τηλέφωνο
● υπολογιστή.
Πρέπει να βρείτε πληροφορίες σχετικές με
● το δικό σας Ασφαλή Μέρος Πυρκαγιάς 		
(Bushfire Safer Place)
● το δικό σας Τελευταίο Καταφύγιο Πυρκαγιάς
(Bushfire Last Resort Refuge)
● την δική σας Περιφέρεια Απαγόρευσης
Φωτιάς.
Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι εύρεσης
πληροφοριών
● Ιστότοπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Υπαίθρου (CFS) www.cfs.sa.gov.au.
● ραδιόφωνο
● τηλέφωνο
● Τηλεόραση
Ζητήστε βοήθεια από
● φίλους
● γείτονες
● οικογένεια

Σελίδα 15

Που μπορώ να βρω πληροφορίες;

Γραμμή Πληροφοριών
Τηλέφωνο 1800 362 361

Το ραδιόφωνο
Για παράδειγμα:
● ABC
● FiveAA

Τηλεγραφομηχανή 133 677
μετά ζητήστε το 1800 362 361

Εθνική Υπηρεσία Αναμετάδοσης
Τηλέφωνο 1300 555 727
μετά ζητήστε το 1800 362 361

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
www.facebook.com/countryfireservice
ή www.facebook.com/cfsupdates
Twitter
@CFSTalk

Σελίδα 16

Τι σημαίνουν τα προειδοποιητικά μηνύματα;

Συμβουλευτικό μήνυμα για Δασική Πυρκαγιά
● Έχει αρχίσει μια φωτιά
● Δεν κινδυνεύετε τώρα
● Αυτό μπορεί να αλλάξει.

Μήνυμα Παρακολούθησης και Δράσης
Πυρκαγιάς.
● Έρχεται φωτιά
● Τα πράγματα αλλάζουν
● Ενεργήστε τώρα για να προστατέψετε τον
εαυτό σας και την οικογένειά σας.

Προειδοποιητικό μήνυμα Έκτακτης
Ανάγκης για Πυρκαγιά
● Κινδυνεύετε
● Η φωτιά θα φθάσει σε σας. Ενεργήστε τώρα
● Πρέπει να κάνετε αυτό που λέει η
προειδοποίηση.

Σελίδα 17

Τηλεφωνικά μηνύματα

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορεί να λάβετε
ένα μήνυμα σε ένα
● τηλέφωνο σπιτιού
● κινητό τηλέφωνο.
Πρέπει να κάνετε αυτό που λέει η προειδοποίηση.
Να θυμάστε ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να
σταματήσει να λειτουργεί.
Μπορεί να μην λάβετε μήνυμα.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
τηλεφωνήστε 000.

Σελίδα 18

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα;

Πριν προκληθεί φωτιά, ζητήστε βοήθεια.
● Επικοινωνήστε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία
Υπαίθρου (CFS)
● Πηγαίνετε σε μια ενημερωτική συγκέντρωση για
δασικές πυρκαγιές
● Στείλτε email στο CFS.CommunityEngagement
Support@eso.sa.gov.au
● Τηλεφωνήστε στο 08 8212 9858
Μιλήστε με τους
● φίλους, οικογένεια και γείτονες σας
● φροντιστές
● κοινοτική σας ομάδα
● τοπική σας δημαρχεία

Κάντε πρακτική άσκηση του Σχεδίου σας για
Δασικές Πυρκαγιές.
● Πρακτική άσκηση για το πώς θα φύγετε
έγκαιρα
● Βεβαιωθείτε ότι το ραδιόφωνο σας λειτουργεί
● Ελέγξτε πού θα πάτε
● Ελέγξτε πώς θα πάτε εκεί.

Σελίδα 19

Πως να προετοιμαστώ;

Μιλήστε με τους φίλους και την οικογένειά σας
● για την δασική πυρκαγιά
● τι θα κάνετε
● πώς θα παραμείνετε ασφαλείς.

Είναι καλό να τα καταγράψετε αυτά.
Μπορείτε να συντάξετε το δικό σας Σχέδιο
Πυρκαγιάς.
Αυτό θα βοηθήσει άλλα άτομα να γνωρίζουν ότι
● είστε έτοιμος σε περίπτωση πυρκαγιάς
● πού να σας βρουν κατά τη διάρκεια μιας φωτιάς.
Χρησιμοποιήστε την Κατηγορία Κινδύνου
Πυρκαγιάς για να υπολογίσετε πότε να αρχίσετε
το Σχέδιο σας για Δασική Πυρκαγιά.
Αν αρχίσει μια φωτιά η Κατηγορία Κινδύνου
Πυρκαγιάς εξηγεί πόσο επικίνδυνη θα είναι η
δασική πυρκαγιά.
Αν η Κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι
● Καταστροφική
● Ακραία
Η έγκαιρη αναχώρηση είναι το ασφαλέστερο
πράγμα που μπορείτε να κάνετε.
Σελίδα 20

Συντάξτε το δικό σας Σχέδιο Επιβίωσης
για Δασικές Πυρκαγιές

Συντάξετε το σχέδιο σας για να φύγετε έγκαιρα ή
να παραμείνετε και να αμυνθείτε.
Ρωτήστε ένα
– φίλο
ή
– μέλος της οικογένειας
να σας βοηθήσουν να συντάξετε το σχέδιό σας.

Σελίδα 21

Γράψτε την σημερινή ημερομηνία
εδώ

Γράψτε αριθμούς τηλεφώνου εδώ

Επείγον

000

Γιατρός

Σχολείο

Κτηνίατρος

Τράπεζα

Ασφαλιστική εταιρεία

Αριθμός ασφαλιστικού
συμβολαίου

Σελίδα 22

Εταιρεία ύδρευσης

Εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας

Εταιρεία φυσικού αερίου

Τοπική δημαρχεία

Οικογένεια και φίλοι

Όνομα

Τηλέφωνο

Σελίδα 23

Γραμμή Πληροφοριών
Γραμμή Πληροφοριών
1800 362 361
Τηλεγραφομηχανή 133 677
Εθνική Υπηρεσία Αναμετάδοσης 1300 555 727

Ο τοπικός μας ραδιοφωνικός σταθμός είναι

Η δική μας περιφέρεια απαγόρευσης φωτιάς
είναι

Το δικό μας πλησιέστερο Ασφαλή Μέρος
Πυρκαγιάς (Bushfire Safer Place) είναι

Το δικό μας πλησιέστερο Τελευταίο
Καταφύγιο Πυρκαγιάς (Bushfire Last Resort
Refuge) είναι

Σελίδα 24

Ποιος θα φύγει νωρίς;

Ποιος θα παραμείνει και θα αμυνθεί;

Όνομα

Τηλέφωνο

Σελίδα 25

Ποιο είναι το δικό σας σήμα για
να ξεκινήσετε το σχέδιό σας;
Να ξέρετε την Κατηγορία Κινδύνου Φωτιάς
● Καταστροφικό είναι το έντονο κόκκινο χρώμα
● Ακραία είναι το πορτοκαλί χρώμα
● Υψηλή είναι το κίτρινο χρώμα
● Μέτρια είναι το πράσινο χρώμα

Θα αρχίσετε το δικό σας Σχέδιο
αντιμετώπισης Πυρκαγιάς – Παραμείνετε και
αμυνθείτε όταν η Κατηγορία Κίνδυνου Φωτιάς
είναι

Θα αρχίσετε το δικό σας Σχέδιο
αντιμετώπισης Πυρκαγιάς - Αποχωρήστε
έγκαιρα όταν η Κατηγορία Κινδύνου Φωτιάς
είναι

Σελίδα 26

Πριν από τη φωτιά.					
Τι θα κάνετε;

Η φωτιά είναι στην περιοχή σας.
Τι θα κάνετε;

Σελίδα 27

Η φωτιά είναι στο σπίτι σας.
Τι θα κάνετε;

Μετά την φωτιά. Τι θα κάνετε;

Σελίδα 28

Το σχέδιό σας εάν πρέπει να
φύγετε

Πότε θα φύγετε

Σελίδα 29

Που θα πάτε;

Πως θα πάτε εκεί;

Σελίδα 30

Τι πρέπει να πάρετε;

Τι θα κάνετε με τα κατοικίδια ζώα
σας;

Σελίδα 31

Άτομα στα οποία θα το πειτε

Πότε μπορείτε να επιστρέψετε
στο σπίτι

Σελίδα 32

Tο σχέδιο σας εάν
εγκλωβιστείτε στο σπίτι

Τι θα κάνετε;

Σελίδα 33

Αποκατάσταση Πώς θα
φροντίσετε τον εαυτό σας μετά
τη φωτιά

Σελίδα 34

Προετοιμαστείτε
Προετοιμαστείτε - τι μπορείτε να κάνετε στο σπίτι
πριν από την εποχή της φωτιάς
Τι θα κάνετε για να καθαρίσετε το
χώρο γύρω από το σπίτι σας;

Πώς θα εξασκήσετε το σχέδιό
σας;

Σελίδα 35

Picture Communication Symbols by Mayer-Johnson LLC © 1981 – 2013.

ThinLine package by Mayer-Johnson LLC © 2010 – 2013.

Valuing People ClipArt © Inspired Services, UK.
www.inspiredservices.org.uk

Αυτό το βιβλίο συντάχθηκε από την SA Country Fire Service τον Ιούνιο του
2018 και αναθεωρήθηκε τον Φεβρουάριο του 2019

