
 
 
 
 

 

 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ: 

 

 Προετοιμάστε το σπίτι και την επιχείρησή σας: η 

καλύτερη χρονική περίοδος για να προετοιμαστείτε είναι 
πριν αρχίσει η καταιγίδα. 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 για επείγουσα 
ανάγκη (kit) είναι ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να 
προετοιμαστείτε, να επιβιώσετε και ανταπεξέλθετε κατά τη 
διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων. 

  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 
από μια καταιγίδα 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 σ’ 
ένα κέντρο πληγέντων από ακραία καιρικά φαινόμενα, γι’ 
αυτό προγραμματίστε από πριν και προετοιμάστε ένα 
βαλιτσάκι με τα απαραίτητα είδη επείγουσας ανάγκης (kit) 
για τα κατοικίδια ζώα σας. 

 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 ή επισκεφθείτε τον 
ιστότοπο Bureau of Meteorology. 

 

Τι είναι τα Ακραία Καιρικά Φαινόμενα; 

Σφοδρές καταιγίδες μπορούν να 
χτυπήσουν οποιαδήποτε ώρα. 
Είναι συχνά απρόβλεπτες και 
μπορούν να προκαλέσουν 
μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, 
καθώς επίσης σοβαρούς 
τραυματισμούς, ακόμη και 
απώλεια ζωής. 

Σφοδρές καταιγίδες με κεραυνούς μπορούν να 
προκαλέσουν μεγάλη χαλαζόπτωση, καταστροφικό 
άνεμο, να προκαλέσουν ορμητική εκροή ύδατος, 
αστραπές και βαριά βροχόπτωση που μπορούν να 
επιφέρουν θάνατο, τραυματισμό και ζημιές σε κτίσματα. 

Οι καταστροφικοί άνεμοι και η βαριά βροχόπτωση 
μπορούν επίσης να παρουσιαστούν σε άλλα καιρικά 
συστήματα, όπως σε ένα μουσώνα ή σ’ ένα Χαμηλό 
Βαρομετρικό της Ανατολικής Ακτής, που μπορούν να 
προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές σε κτίσματα και να 
μεταβάλλουν τα θραύσματα σε επικίνδυνα βλήματα, 
καθώς επίσης και να προκαλέσουν επικίνδυνες  
συνθήκες θραύσης κυμάτων στην ακτή. 

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα δελτία καιρού και τις 
προειδοποιήσεις που ανακοινώνονται οποτεδήποτε στη 
διάρκεια του έτους, αλλά ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της 
σεζόν που εμφανίζονται οι καταιγίδες (Νοέμβριο-
Απρίλιο). 

Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν στις 
καθημερινές προετοιμασίες γύρω απ’ το σπίτι. 

Μην αγνοείτε τους κινδύνους. 

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 καταιγίδα, να είστε θετικοί – μιλήστε 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 καταιγίδας. 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 πληγέντων από την 
καταιγίδα 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 

Ενημρωτικό Φυλλάδιο για 
 τα Ακραία Καιρικά Φαινόμενα 

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

