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Λίστα ελέγχου για

ΘΥΕΛΛΑ
Χρησιμοποιήστε
αυτή τη λίστα
ελέγχου για να
σας βοηθήσει να
ετοιμαστείτε για
θύελλα

Πριν μια θύελλα έχετε:
Ασφαλίσει όλα τα μη στερεωμένα
αντικείμενα γύρω από το σπίτι σας;

Βεβαιωθείτε ότι
έχετε ραδιόφωνο
μπαταρίας και το
κινητό σας είναι
πλήρως φορτισμένο.
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■

Καθαρίσει τα λούκια, τις υδρορροές και
τους οχετούς σας;

■

Κλαδέψει δέντρα και κλαδιά που
μπορεί να πέσουν πάνω στο σπίτι ή
την περιουσία σας;

■

Διορθώσει τυχόν ζημιές στη στέγη
σας;

Συσκευές
συνδεδεμένες με το
δίκτυο πρόσβασης
nbn™ δεν θα
εργάζονται κατά τη
διάρκεια διακοπής
ρεύματος.

Κατά τη διάρκεια θύελλας

■

Μετά από θύελλα

Εξετάσει αν η ασφάλειά σας ισχύει και
είναι επαρκής;

■

Μιλήσει με την οικογένειά σας
κι έχετε κάνει σχέδιο έκτακτης
ανάγκης; Κατεβάσει πρότυπο από την
ιστοσελίδα ses.sa.gov.au

■

■

Κάνει κουτί έκτακτης ανάγκης; Δείτε
τη λίστα ελέγχου για το κουτί έκτακτης
ανάγκης.

■

Λίστα τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης
που μπορείτε να τοποθετήσετε στην
πόρτα του ψυγείου;

■

Έχετε φορτίσει τα κινητά σας;

Αν εκδοθεί Προειδοποίηση
Θύελλας έχετε:
Ενεργοποιήσει το σχέδιο σας έκτακτης
ανάγκης;
Βρήκατε το κουτί σας έκτακτης
ανάγκης;

Παραμείνετε μέσα στο σπίτι και μακριά
από παράθυρα.
Αν είστε σε εξωτερικούς χώρους,
βρέστε ασφαλές καταφύγιο.
Βεβαιωθείτε ότι τα οικιακά ζώα είναι
ασφαλή.
Ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης
για ενημερώσεις θύελλας.

■

■

Ελέγξτε τα μέσα ενημέρωσης για
πληροφορίες, ενημερώσεις και
συμβουλές.
Ελέγξτε το σπίτι και την περιουσία σας
για ζημιές.
Μην πλησιάσετε κτίρια, γραμμές
ηλεκτρισμού και δέντρα που έχουν
πάθει ζημιά.
Να γνωρίζετε κίνδυνους σε δρόμους,
όπως πλημμύρες, συντρίμμια και
ζημιές σε δρόμους και γέφυρες.
Μην οδηγήσετε σε νερά πλημμύρας
Ελέγξτε τους γείτονές σας όταν
μπορείτε να το κάνετε με ασφάλεια.
Μην αφήσετε τα παιδία να παίξουν
μέσα ή πλησίον νερών πλημύρας

Ποτέ να μην οδηγήσετε,
διασχίσετε με άλογο ή ποδήλατο
ή να περπατήσετε μέσα σε νερά
πλημύρας.

Ελέγξατε τους γείτονές σας; Γνωρίζουν
ότι έχει εκδοθεί προειδοποίηση
θύελλας;
Ελέγξατε τα μέσα ενημέρωσης για
πληροφορίες, ενημερώσεις και
συμβουλές;

Για περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης
όπου απειλείται η ζωής

σας τηλεφωνήστε στο 000
(τρία μηδενικά)

Για βοήθεια σε περίπτωση
πλημμύρας και θύελλας
τηλεφωνήστε στο

132 500

Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνήστε στο

1800 362 361
ses.sa.gov.au

