Κουτί έκτακτης ανάγκης

Η Πολιτειακή Υπηρεσία Αντιμετώπισης
Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης της
Νότιας Αυστραλίας (SASES) είναι ένας
εθελοντικός οργανισμός εξειδικευμένος
στην παροχή βοήθειας προς τις
κοινότητες της Νότιας Αυστραλίας κατά
την διάρκεια καταιγίδων, πλημμυρών,
καυσώνων και άλλων περιστατικών
έκτακτης ανάγκης.

Το δικό μου κουτί έκτακτης ανάγκης έχει:
Ραδιόφωνο με μπαταρίες και εφεδρικές
μπαταρίες
Φακό με εφεδρικές μπαταρίες
Κουτί πρώτων βοηθειών
Κεριά και αδιάβροχα σπίρτα
Σημαντικά έγγραφα που
συμπεριλαμβάνουν αριθμούς επικοινωνίας
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
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Ένα αντίγραφο του σχεδίου έκτακτης
ανάγκης για το σπίτι
Αδιάβροχη τσάντα για πολύτιμα είδη
Όταν αποφασίσετε να φύγετε,
προσθέστε αυτά τα πράγματα:
Κινητό τηλέφωνο και φορτιστή
Ιατρικές συνταγές, φάρμακα, είδη
προσωπικής περιποίησης
Ρούχα και γερά παπούτσια
Μη αλλοιώσιμα τρόφιμα και πόσιμο νερό
Ο,τιδήποτε ειδικό που χρειάζεστε για
άλλα μέλη της οικογένειας
Εάν έχετε κατοικίδια, μην ξεχάσετε τα
λουριά, το φαγητό και τα μπολ τους
Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τους Αβοριγίνους
ως τους πρώτους λαούς και έθνη της πολιτείας
και τους αναγνωρίζουμε ως τους παραδοσιακούς
ιδιοκτήτες και κατόχους της γης και των υδάτων
στην Νότια Αυστραλία.

Φυλάξτε το κουτί έκτακτης ανάγκης σε ένα
υδατοστεγές δοχείο αποθήκευσης

Κρατήστε μια λίστα αριθμών επικοινωνίας
για έκτακτη ανάγκη μέσα ή κοντά στο
τηλέφωνό σας
Ελέγξτε ότι τα λούκια σας είναι καθαρά
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Ελέγχετε τακτικά και ανεφοδιάζετε τα
περιεχόμενα του κουτιού έκτακτης ανάγκης
(π.χ. ημερομηνίες λήξης για τις μπαταρίες)

Για περισσότερες πληροφορίες,
σκανάρετε τον κώδικα QR,
επισκεφθείτε ses.sa.gov.au/flood

Για βοήθεια σε
περίπτωση έκτακτης
ανάγκης, καλέστε

Κλήση για περιστατικό
έκτακτης ανάγκης
απειλητικό για την ζωή

132 500 000
Για περισσότερες
πληροφορίες, καλέστε

1800 362 361

Προετοιμαστείτε
για πλημμύρα

Κατά την διάρκεια
της πλημμύρας

Επιστροφή μετά
από πλημμύρα

Ρωτήστε τον τοπικό Δήμο σας εάν η περιοχή
σας πλημμυρίζει

Μην οδηγείτε, διασχίζετε ή περπατάτε
σε πλημμυρικά νερά

Βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα και το αέριο είναι
κλειστά πριν να μπείτε μέσα

Να γνωρίζετε πού να πάτε για ασφάλεια και
τις ασφαλείς διαδρομές για να φτάσετε εκεί

Ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για
πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές

Χρησιμοποιήστε έναν φακό για να
επιθεωρήσετε τα κτίρια

Ελέγξτε ότι το ασφαλιστικό σας συμβόλαιο
είναι επικαιροποιημένο και σας καλύπτει
για πλημμύρα

Μείνετε σε επαφή με τους γείτονές σας

Κρατήστε μια λίστα αριθμών επικοινωνίας για
έκτακτη ανάγκη μέσα ή κοντά στο τηλέφωνό σας

Να είστε έτοιμοι να εκκενώσετε κατόπιν
συμβουλής των υπηρεσιών αντιμετώπισης
περιστατικών έκτακτης ανάγκης

Ετοιμάστε ένα κουτί έκτακτης ανάγκης που
περιλαμβάνει ραδιόφωνο με μπαταρίες,
φακό και εφεδρικές μπαταρίες

Δράστε έγκαιρα καθώς οι δρόμοι ενδέχεται
να κλείσουν ή να μπλοκαριστούν από
πλημμύρα ή εμπόδια

Μιλήστε στην οικογένειά σας και ετοιμάστε
ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, επισκεφθείτε το
ses.sa.gov.au για περισσότερες πληροφορίες

Ακολουθείτε τις συμβουλές των υπηρεσιών
αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση που εκδοθεί
Έκτακτο Περιστατικό λόγω
Πλημμύρας/Προειδοποίηση
Ενεργοποιήστε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης
Εντοπίστε το κουτί έκτακτης ανάγκης
Ελέγξτε ότι οι γείτονές σας είναι ασφαλείς
Καλύψτε τις τουαλέτες και τις αποχετεύσεις
με σάκους άμμου για να εμποδίσετε την
αντίστροφη ροή αποβλήτων
Τοποθετήστε ηλεκτρικά και πολύτιμα είδη
σε πάγκους και τραπέζια
Ασφαλίστε αντικείμενα που ενδέχεται να
επιπλεύσουν και να προκαλέσουν ζημιά
Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι
πλήρως φορτισμένο
Ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για
πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές

Ελέγξτε το σπίτι και την περιουσία σας
για ζημιά
Μην χρησιμοποιείτε αέριο ή ρεύμα μέχρι
να ελέγξετε ότι είναι ασφαλές να το κάνετε
Πίνετε μόνο εμφιαλωμένο ή βρασμένο νερό
μέχρι την βεβαίωση των υγειονομικών αρχών
ότι η κανονική παροχή νερού είναι ασφαλής
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν μέσα ή
κοντά σε πλημμυρικά νερά

Μην οδηγείτε,
διασχίζετε ή
περπατάτε σε
πλημμυρικά νερά
Επίπεδα Προειδοποίησης Πλημμύρας

Συμβουλές

Παρακολούθηση
Προειδοποίηση
Έκτακτης Ανάγκης
& Δράση

Για πληροφορίες για την ανάπτυξη
σχεδίου έκτακτης ανάγκης,
επισκεφθείτε ses.sa.gov.au

