2 Πρέπει να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο
λειτουργεί η πυρκαγιά

Οδηγός Ασφάλειας
από Δασικές Πυρκαγιές
(Bushfire Safety Guide)
Εύκολο να διαβαστεί

Τι είναι αυτό που κάνει την
πυρκαγιά να καίει;
Για να μάθετε πώς να προετοιμάσετε το κτήμα μας
πρέπει πρώτα να καταλάβετε τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργεί η πυρκαγιά.

Βλάστηση.
Βλάστηση είναι
●● οι θάμνοι
●● το γρασίδι
●● τα δέντρα.
Η βλάστηση καίγεται. Είναι καύσιμη ύλη για την
πυρκαγιά.

Πρέπει να απομακρύνετε την καύσιμη ύλη.
Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο 3,
Προετοιμαστείτε.
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Καιρικές συνθήκες
Ο ήλιος κάνει τη δασική πυρκαγιά να καίει.

Ο αέρας κάνει τη δασική πυρκαγιά να καίγετε με
μεγάλη ταχύτητα.

Η Νότια Αυστραλία έχει
●● ξηρές, ζεστές καιρικές συνθήκες
●● δυνατούς ανέμους
●● ανέμους που αλλάζουν κατεύθυνση.

Λόφοι
Η πυρκαγιά καίει
●● γρήγορα
και
●● καυτά
επάνω στους λόφους.

Αυτό το σπίτι επάνω στο λόφο κινδυνεύει από
δασική πυρκαγιά.
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Ακτινοβολούμενη θερμότητα

Ακτινοβολούμενη θερμότητα είναι
●● η θερμότητα που αισθάνεστε από μια πυρκαγιά
●● καυτός αέρας.

Ακτινοβολούμενη θερμότητα από μια
●● φωτιά κατασκήνωσης
ή
●● μιας σόμπας
που σας κάνει να ζεσταθείτε.
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Η ακτινοβολούμενη θερμότητα από δασική
πυρκαγιά είναι πολύ έντονη.

Την αισθάνεστε από πολύ μακριά.

Οι άνθρωποι αρρωσταίνουν από την θερμότητα.

Η ακτινοβολούμενη θερμότητα μπορεί να σκοτώσει
ανθρώπους.
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Πώς να παραμείνετε ασφαλείς από την
Ακτινοβολούμενη Θερμότητα

●● Να μπείτε μέσα στο σπίτι

●● Να πάτε πίσω από έναν σταθερό τοίχο.
Για παράδειγμα, τούβλινο ή τσιμεντένιο

●● Να απομακρυνθείτε από τη πυρκαγιά

●● Να φορέσετε τα προστατευτικά για πυρκαγιές
ρούχα σας

●● Να πιείτε πολύ νερό.
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Σπινθήρες και
αποκαϊδια.
Αποκαϊδια είναι
●● μικρές φωτιές
●● αναμμένα κομμάτια από
–– μικρά κλαδιά
–– φύλλα
–– γκρεμισμένα τμήματα
ενός κτιρίου.
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Τα αναμένα κομμάτια
●● πετάνε μέσω του αέρα
και
●● μπορεί να προσγειωθούν επάνω σ’ένα σπίτι.

Η επίθεση αποκαϊδιών
●● είναι η αιτία που παίρνουν φωτιά τα
περισσότερα σπίτια
●● και μπορεί να συμβεί
–– πριν
–– κατά τη διάρκεια
και
–– μετά που φθάσει η κύρια πυρκαγιά.
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Υπάρχουν και άλλα ενημερωτικά
φυλλάδια που ίσως χρειαστεί να
διαβάσετε
Όλα αυτά τα φυλλάδια είναι μέρος του Οδηγού
Ασφάλειας από Δασικές Πυρκαγιές.
1 Εισαγωγή
2 Πώς να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο
λειτουργεί η πυρκαγιά
3 Προετοιμαστείτε. Αυτό το φυλλάδιο σας
ενημερώνει για το πώς να προετοιμάσετε το
σπίτι και το κτήμα σας σε περίπτωση δασικής
πυρκαγιάς.
Ενημερωτικά φυλλάδια.
4 Βαθμολογίες και Προειδοποιήσεις του
Κινδύνου της Πυρκαγιάς (Fire Danger
Ratings and Warnings).
Αυτό σας λέει πότε να αρχίσετε το δικό σας
σχέδιο δράσης.
5 Ασφαλέστερες τοποθεσίες
6 Όταν πάτε διακοπές
7 Πακέτο έκτακτης ανάγκης
8 Μετά την πυρκαγιά
Σχέδιο δράσης κατά των Δασικών Πυρκαγιών
9 Ενημερωτικό Φυλλάδιο –Έγκαιρη φυγή
10 Ενημερωτικό Φυλλάδιο – Παραμονή και άμυνα
11 Το Σχέδιό μου δράσης κατά των Δασικών
Πυρκαγιών– Έγκαιρη φυγή
12 Το Σχέδιό μου δράσης κατά των Δασικών
Πυρκαγιών – Παραμονή και άμυνα
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Για περισσότερες πληροφορίες

Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή Πληροφοριών
Δασικών Πυρκαγιών
Τηλέφωνο 1800 362 361

TTY τηλεφωνήστε στον αριθμό 133 677
μετά ζητήστε να σας συνδέσουν με τον
αριθμό 1800 362 361

Εθνική Υπηρεσία Αναμετάδοσης
(National Relay Service)
τηλεφωνήστε στον αριθμό 1300 555 727
μετά ζητήστε να σας συνδέσουν με τον
αριθμό 1800 362 361

Διαδικτυακή τοποθεσία www.cfs.sa.gov.au
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Πηγαίνετε στην τοπική σας συνεδρίαση
Αιφνιδιαστικής Επίθεσης Δασικής Πυρκαγιάς
(Bushfire Blitz).
Λάβετε μέρος ή αρχίστε μια Κοινοτική ομάδα
Ασφαλείας για την περιοχή σας, σε περίπτωση
Πυρκαγιάς.
Λάβετε μέρος ή αρχίστε μια Κοινοτική ομάδα
Ασφαλείας για την περιοχή σας, σε περίπτωση
Πυρκαγιάς.

● Facebook
www.facebook.com/countryfireservice

● Twitter @CFSTalk
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Το Κέντρο Μέσων Επικοινωνίας του Scope έγραψε τα Απλά Αγγλικά
(Easy English) τον Αύγ
ουστο του 2013. www.scopevic.org.au
Για να δείτε το αρχικόενημερωτικόφυλλάδιο, επικοινωνήστε με την
Πυροσβεστική Υπηρεσία Country Fire Service (CFS).
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