
  
 
 
 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑ: 
 

 Προετοιμάστε το σπίτι και την επιχείρησή σας: η 
καλύτερη χρονική περίοδος για να προετοιμαστείτε 
είναι πριν αρχίσει η εποχή των καταιγίδων και, το 
σημαντικότερο, όταν εκδοθεί η προειδοποίηση για 
πλημμύρα. Εάν κατοικείτε σε μια περιοχή που είναι 
επιρρεπής στις πλημμύρες, εξακριβώστε ποια 
αντικείμενα του σπιτιού θα χρειαστεί να μαζέψετε ή να 
αδειάσετε και οργανώστε σάκους με άμμο και άμμο 
μέσω του τοπικού σας δήμου. 

 Προετοιμάστε ένα βαλιτσάκι με τα απαραίτητα 
είδη επείγουσας ανάγκης (kit): προετοιμάστε αυτό 
το βαλιτσάκι σας (kit) κάθε χρόνο και τρεις μήνες πριν 
αρχίσει η σεζόν. Το να έχετε ένα τέτοιο βαλιτσάκι (kit) 
για επείγουσα ανάγκη είναι ένα σημαντικό βήμα 
προκειμένου να προετοιμαστείτε, να επιβιώσετε και 
ανταπεξέλθετε κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας. 

 Προετοιμαστείτε για εκκένωση: συζητήστε 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 έκδοση προειδοποίησης για πλημμύρα και 
μιλήστε τους για τα σχέδιά σας. 

 Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για τα κατοικίδια: 
μπορεί να μην είναι δυνατό να πάρετε το κατοικίδιο 
ζώο σας μαζί σας σ’ ένα κέντρο πλημμυροπαθών, γι’ 
αυτό προγραμματίστε από πριν και προετοιμάστε ένα 
βαλιτσάκι με τα απαραίτητα είδη 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 σταθμό ή τηλεοπτικό 
σταθμό του ABC για να ενημερώνεστε για τον καιρό 
και άλλες ενημερωμένες προειδοποιήσεις ή 
επισκεφθείτε τον ιστότοπο του  Bureau of 

Meteorology.  
 

Τι είναι η Πλημμύρα; 

Πλημμύρες μπορούν να συμβούν 
σχεδόν οπουδήποτε στην 
Κουηνσλάνδη και να 
φουσκώσουν σε διάστημα 
ημερών, ή λεπτών σε μια ‘ορμητική εκροή νερού.’ 

Μην μπαίνετε στο νερό πλημμύρας – ακόμη κι αν το νερό 
είναι 30 εκ. βαθύ, μπορεί να σας παρασύρει και υπάρχει 
μεγάλη πιθανότητα το νερό της πλημμύρας να είναι 
μολυσμένο και επιβλαβές για την υγεία σας. 

Ο μόνος τρόπος να παραμείνετε ασφαλείς είναι να 
κρατηθείτε μακριά από το νερό της πλημμύρας. Και ο 
καλύτερος τρόπος να αποφύγετε το νερό είναι να έχετε 
ένα Σχέδιο Β – είτε παραμείνετε στο σπίτι είτε βρείτε έναν 
ασφαλέστερο τρόπο να ταξιδέψετε. 

Η πρωτοβουλία της Κυβέρνηση της Κουηνσλάνδης για 
ασφάλεια από τις πλημμύρες περιλαμβάνει έναν Οδικό 
Χάρτη πλημμυρών ο οποίος χρησιμοποιεί τελευταίες 
πληροφορίες και αναφορές από τους χρήστες για να σας 
δώσει μια εικόνα της επικινδυνότητας της πλημμύρας που 
ενέχει το ταξίδι σας, βοηθώντας σας να προγραμματίσετε 
μια ασφαλέστερη διαδρομή από το σημείο Α στο σημείο 
Β. 

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε περιστατικά πλημμυρών 
και να μοιραστείτε τις προτάσεις του σχεδίου Β της 
διαδρομής σας, προκειμένου να βοηθήσετε άλλους 
οδηγούς να φτάσουν με ασφάλεια στον προορισμό τους. 

Εάν έχει πλημμυρίσει, ξεχάστε το. Να έχετε ένα 
Σχέδιο Β. 

Πηγή: RACQ Get Ready Queensland και www.qld.gov.au 

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 την πλημμύρα, 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 πλημμύρας. 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 πλημμυροπαθών 
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 

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

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τον Σεισμό 

https://getready.qld.gov.au/be-prepared/

