
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΤΟ 000 
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡIΑ   
Από τους 21 θανάτους που προκλήθηκαν από ατυχήµατα σε σπίτια στη ΝΝΟ και που είχαν ερευνηθεί από τις αρχές το
2001,  η  Μονάδα  Ανάκρισης  και  ∆ιερεύνησης  Πυρκαγιών  της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νέας Νότιας Ουαλίας
αποκάλυψε ότι 13 από τα θύµατα θα είχαν περισσότερες πιθανότητες να επιζήσουν αν είχαν καταστρώσει ένα σχέδιο
εκκένωσης για να τους βοηθήσει να βγουν πιο γρήγορα έξω από τα σπίτια τους. 

         (Οι στατιστικές αυτές ήταν ορθές στις 19/08/02) 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ 
 
Κάθε σπίτι και χώρος εργασίας πρέπει να έχουν ένα σχέδιο διάσωσης από τη φωτιά. Από τη φύση τους οι
απρόβλεπτες πυρκαγιές σε σπίτια αιφνιδιάζουν τους ανθρώπους. Χωρίς σχέδιο διάσωσης βάζετε σε κίνδυνο τη
ζωή  σας  και  τη  ζωή  της  οικογένειάς  σας.  Για  ένα  σπίτι  που  είναι  πιο  ασφαλές να ακολουθείτε τις
ακόλουθες οδηγίες διάσωσης: 
 
! Να ξέρετε δύο ασφαλείς τρόπους εξόδου από κάθε δωµάτιο 

! Να καταγράψετε το σχέδιο διάσωσης σε χαρτί και να συζητήσετε το σχέδιο διάσωσης µε την οικογένειά 
σας 

! Όπως διαφεύγετε να βεβαιωθήτε ότι κλείνετε τις εσωτερικές πόρτες πίσω σας 

! Επιλέξετε έναν ασφαλή εξωτερικό χώρο συνάντησης π.χ. ∆ίπλα στο γραµµατοκιβώτιο 

! Βεβαιωθείτε ότι τα παράθυρα και οι πόρτες σας µπορουν και ανοίγουν εύκολα εάν και όποτε χρειαστεί 

! Να εγκαταστήσετε ανιχνευτές καπνού: να τους ελέγχετε συχνά και να αλλάζετε τις µπαταρίες τουλάχιστον 
µια φορά το χρόνο 

! Οι ανιχνευτές καπνού µπορούν να σας προειδοποιήσουν για µια φωτιά, ένα σχέδιο διάσωσης 
µπορεί να σας βγάλει έξω ζωντανούς 

! Να εφαρµόζετε δοκιµαστικά το σχέδιο διάσωσης συχνά µε όλα τα µέλη της οικογένειας και του σπιτιού 
σας  

! Αν ξεσπάσει φωτιά µέσα στο σπίτι, να µην περιµένετε, ΤΟ ΚΑΘΕ ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ ΜΕΤΡΑΕΙ, Να φύγετε 
αµέσως και να καλέσετε το 000 από ένα γειτονικό σπίτι  

! Αφού βγείτε έξω, ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΞΩ, ποτέ να µην επιστρέψετε σ� ένα κτίριο που καίγεται 

! Να θυµηθείτε όταν διαµορφώνετε το σχέδιο διάσωσης να λάβετε υπ� όψιν τις ειδικές ανάγκες των 
παιδιών, των ηλικιωµένων ή των αναπήρων 

 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΥΡΟΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΣΑΣ Η ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
ή επισκεφθείτε: www.fire.nsw.gov.au  www.rfs.nsw.gov.au ή  www.esa.act.gov.au 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ 
• Να θυµάστε ότι ο καπνός από µια φωτιά θα σας µπερδέψει και ότι δε µπορείτε να δείτε µέσα στον καπνό 
• Όταν κοιµάστε δε θα µυρίσετε τον καπνό και ουσιαστικά θα σας κοιµήσει πιο βαθιά 
• Σόµπες Πετρελαίου, Γκαζιού ή Ξύλων µπορεί να χρειάζονται έναν έλεγχο συντήρησης κάθε χρόνο 
• Πάντοτε να χρησιµοποιείτε µόνον ασφάλειες προδιαγραµµένης αντίστασης και να εγκαταστήσετε έναν 

ηλεκτρικό διακόπτη ασφάλειας  
• Η ασφάλεια των σπιτιών απο φωτιές είναι σηµαντική για όλη την οικογένεια και η προετοιµασία µπορεί 

να προλάβει µια τραγωδία 

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ 
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• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 


