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ΠΛΗΡΟΦΟΡIΑ     
Τον περασµένο χρόνο 4339 σπίτια επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές στη ΝΝΟ, που σκότωσαν τουλάχιστον 
20 ανθρώπους και τραυµάτισαν άλλους 573. Γύρω στις 1300 από αυτές τις πυρκαγιές, ή το 30 τοις εκατό, 
συνέβηκαν κατά τους µήνες του χειµώνα.            (Οι στατιστικές αυτές ήταν ορθές στις 04/06/04) 

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ; 
 

Προτείνουµε αυτή το απλή ανασκόπηση ασφάλειας να βοηθήσουµε τα σπίτια να είναι ασφαλή από τις φωτιές αυτό το
χειµώνα. 
 
! Το πιο σηµαντικό, να εγκαταστήσετε σύνολο από κατάλληλους ανιχνευτές καπνού σε όλο το σπίτι 

σας και να τους ελέγχετε τακτικά. 

! Να βεβαιωθήτε ότι εσείς και η οικογένειά σας  ξέρετε δύο ασφαλείς τρόπους εξόδου από κάθε δωµάτιο στο 
σπίτι σας. 

! Να έχετε γραπτό σχέδιο διάσωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς το οποίο και εφαρµόζετε δοκιµαστικά συχνά. 

! Ποτέ µα ποτέ µην αφήνετε φαγητό στη φωτιά ανεπιτήρητο. 

! Αν έχετε τζάκι στο σπίτι σας να φροντίσετε η καπνοδόχος να είναι πάντα καθαρή. 

! Αν έχετε τζάκι πάντα να τοποθετείτε µια σήτα µπροστά του όταν είναι αναµµένο. 

! Να ελέγχετε τις ηλεκτρικές κουβέρτες για βλάβη ή για γυµνά καλώδια πριν τις βάλετε στο κρεβάτι. 

! Να φροντίσετε οι κουρτίνες, τα τραπεζοµάντηλα και τα στρωσίδια να είναι µακρυά από φορητές 
σόµπες. 

! Να βάζετε τα υγρά ρούχα τουλάχιστον 1 µέτρο µακρυά από τις σόµπες ή τα τζάκια και ποτέ µην τ� αφήνετε 
ανεπιτήρητα. 

! Αν έχετε στεγνωτήρα ρούχων να φροντίζετε να καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών του κάθε φορά που το 
χρησιµοποιήτε. 

! Να χρησιµοποιήτε µόνο µια συσκευή σε κάθε πρίζα και να τη σβήνετε όταν δεν τη χρησιµοποιήτε. 

! Πάντα να σβήνετε τα καιριά και τις άλλες αναµµένες φλόγες πριν πάτε για ύπνο. 

! Να χειρίζεστε µε προσοχή πάντοτε τα καιριά και τις άλλες αναµµένες φλόγες. 

! Να φυλάγετε τους αναπτήρες ή τα σπίρτα σ� ένα ασφαλές µέρος που δεν το φτάνουν τα µικρά παιδιά. 
 
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 
• Για να δοκιµάσετε µια ηλεκτρική κουβέρτα, απλώστε την πάνω στο κρεβάτι, µετά ανάψτε την για πέντε λεπτά 

πριν τη βάλετε στο κρεβάτι για να σιγουρευτείτε ότι είναι εντάξι 
• Να παίρνετε µόνο εξουσιοδοτηµένους τεχνήτες για την εγκατάσταση σταθερών συσκευών θέρµανσης 
• 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  
• Αν είναι δυνατόν, στη κουζίνα να έχετε ένα πυροσβεστήρα και µια κουβέρτα πυρόσβεσης που θα βρίσκονται 

δίπλα στην έξοδο 
• Ποτέ µην αφήνετε κεριά ή άλλες αναµµένες φλόγες ανεπιτήρητες. 
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• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 


