
  
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ: 
 

 Προετοιμάστε το σπίτι και την επιχείρησή σας: 
μάθετε για τον τοπικό κίνδυνο της δασικής 
πυρκαγιάς και προετοιμαστείτε όλο το χρόνο. Μια 
απροετοίμαστη κατοικία δεν κινδυνεύει μόνο η ίδια, 
αλλά μπορεί επίσης να αποτελέσει αυξημένο 
κίνδυνο και για τους γείτονες. 

 Προετοιμάστε ένα βαλιτσάκι με τα χρειαζούμενα 
είδη επείγουσας ανάγκης (kit): προετοιμάζετε 
αυτό το βαλιτσάκι κάθε χρόνο και αναθεωρείτε το 
τακτικά. Το να έχετε ένα βαλιτσάκι (kit) για 
επείγουσα ανάγκη είναι ένα σημαντικό βήμα 
προκειμένου να προετοιμαστείτε, να επιβιώσετε και 
ανταπεξέλθετε στα επακόλουθα μιας δασικής 
πυρκαγιάς. 

  Προετοιμαστείτε για εκκένωση: συζητήστε τα 
πιθανά σενάρια και πώς θα αντιδράσετε με τα μέλη 
του σπιτικού σας και ετοιμάστε μια λίστα 
προτεραιοτήτων. 

 Ελέγξτε πώς είναι οι γείτονές σας: βρείτε το 
χρόνο να γνωρίσετε τους γείτονές σας και τις 
ανάγκες τους. Επισκεφθείτε τους κάθε μέρα για να 
δείτε πώς είναι, μετά την ανακοίνωση για εκδήλωση 
πυρκαγιάς και μιλήστε τους για τα σχέδιά σας. 

 Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για τα κατοικίδια: 
μπορεί να μην είναι δυνατό να πάρετε το κατοικίδιό 
σας μαζί σας στο κέντρο πυροπλήκτων, γι’ αυτό 
προγραμματίστε από πριν και προετοιμάστε ένα 
βαλιτσάκι επείγουσας ανάγκης (kit) για τα κατοικίδια. 

 Εγγραφείτε για να λαμβάνετε προειδοποιήσεις 
και σήματα κινδύνου στα ΜΜΕ: επικοινωνήστε με 
τον τοπικό δήμο σας για να εγγραφείτε για 
προειδοποιήσεις και σήματα κινδύνου. Συντονιστείτε 
με τον τοπικό ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό του 
ABC για να ενημερώνεστε για τον καιρό και άλλες 
ενημερωμένες προειδοποιήσεις. 

 
 

Τι είναι Δασική Πυρκαγιά; 

Δεν χρειάζεται να ζείτε στο δάσος για 
να απειληθείτε από δασική πυρκαγιά 
– αρκεί απλώς να είστε κοντά για να 
επηρεαστείτε από τα φλεγόμενα 
υλικά, τα καρβουνάκια της φωτιάς και 
τον καπνό. 

Όλοι οι κάτοικοι της Κουηνσλάνδης πρέπει να είναι 
εξοικειωμένοι με τα επίσημα επίπεδα προειδοποιήσεων 
για τις δασικές πυρκαγιές και να έχουν ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο διάσωσης από τις δασικές 
πυρκαγιές που να θέσουν εν δράσει. 

Όταν υπάρξει μια δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας, 
είναι δική σας ευθύνη να προσέξετε, να ζητήσετε 
πληροφορίες, να πάρετε αποφάσεις και να δράσετε. 

Όλοι οι κάτοικοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τις 
δασικές πυρκαγιές, αλλά εάν απαντήσετε ναι σε 
οποιαδήποτε απ’ αυτές τις τέσσερις ερωτήσεις, 
ενδέχεται να βρίσκεστε σε αυξημένο κίνδυνο. 

• Κατοικείτε εντός λίγων χιλιομέτρων από δασική 
περιοχή; 

• Μήπως η τοπική περιοχή σας έχει ένα ιστορικό 
δασικών πυρκαγιών; 

• Μήπως έχετε δέντρα και θάμνους εντός 20 μέτρων 
από το σπίτι σας; 

• Είναι το σπίτι σας χτισμένο πάνω σε πλαγιά; 

Επισκεφθείτε το www.ruralfire.gld.gov.au για 
περισσότερες πληροφορίες 

 

Πώς θα μπορούσε αυτό να σας επηρεάσει; 

 Μπορεί να βιώσετε αυξημένες συναισθηματικές ή 
σωματικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε 
πρόβλημα να συγκεντρωθείτε ή να κοιμηθείτε, να βιώσετε 
αισθήματα θυμού ή να αυξήσετε τη χρήση αλκοόλ. 
Προκειμένου να φροντίσετε άλλα αγαπημένα σας 
πρόσωπα, χρειάζεται να φροντίσετε τον εαυτό σας. Να 
τρώτε υγιεινά, να κοιμάστε αρκετά και να βρείτε χρόνο να 
είστε συνδεδεμένοι με τα κοινωνικά δίκτυα. 

 Έχετε παιδιά; Για να βοηθήσετε την ανάκαμψή τους, 
μείνετε ήρεμοι και διατηρείστε την κανονική ρουτίνα, 
περιορίστε την έκθεσή τους στα μέσα ενημέρωσης και 
άλλες συνομιλίες σχετικά με τη δασική πυρκαγιά, να είστε 
θετικοί – μιλήστε τους για το πώς οι άνθρωποι εργάζονται 
για να καθαρίσουν, να βοηθήσουν τις οικογένειες με 
ανάγκες και να ξαναφτιάξουν την κοινότητα, και συνεχίστε 
να καθησυχάζετε τα παιδιά σας πως είναι ασφαλή, εάν 
συνεχίσουν να εκφράζουν ανησυχία ή στενοχώρια. 

 Έχετε κατοικίδια ή αγροτικά ζώα; Είναι σημαντικό να 
έχετε προσυμφωνημένους διακανονισμούς για την 
ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια μιας δασικής πυρκαγιάς. 
Σκεφθείτε πού θα τα στεγάσετε, τι τροφή και άσκηση θα 
χρειαστούν, πόσο κοινωνικό είναι το κατοικίδιό σας με 
άλλα ζώα και ανθρώπους, και μάθετε εάν το κέντρο 
πυροπλήκτων επιτρέπει τη φιλοξενία κατοικίδιων. 

 Η κατοικία και τα υπάρχοντά σας μπορεί να πάθουν 
ζημιά ή να καταστραφούν. Έχετε ασφαλίσει την κατοικία 
σας; Έχετε ασφάλεια που θα σας βοηθήσει να 
ξαναχτίσετε το σπίτι σας ή να αντικαταστήσετε τα 
υπάρχοντά σας; 

 Παρέχετε κατ’ οίκον υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας σ’ 
ένα ευπαθές μέλος της κοινότητας; Το να έχετε ένα 
προσυμφωνημένο σχέδιο και εναλλακτικούς 
υποστηρικτικούς διακανονισμούς, θα διασφαλίσει τη 
συνέχιση υπηρεσιών που θα τα κρατήσουν ασφαλή και 
σε καλή κατάσταση. 

Κατεβάστε την εφαρμογή 
Self Recovery app 

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
www.qld.gov.au/ 
communityrecovery 

Όταν πρόκειται για ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κουηνσλάνδη, δεν 
είναι τόσο ζήτημα του ‘εάν’ αλλά του ‘πότε’ θα συμβούν 

Όσο πιο προετοιμασμένοι είμαστε, τόσο πιο σύντομα θα 
ανακάμψουμε 

 
Δασικές πυρκαγιές 

Επισκεφθείτε το https://getready.qld.gov.au/be-prepared/ 
Για πληροφορίες σχετικά με καταστροφές και τι να κάνετε 

http://www.ruralfire.gld.gov.au/
https://getready.qld.gov.au/be-prepared/

