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Φξνληίζηε λα ελεκεξώλεζηε δηαξθώο από ην ξαδηόθσλν θαη ηελ
ηειεόξαζε γηα ηελ εμέιημε ησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ. Οη επίζεκεο πεγέο
ελεκέξσζεο είλαη ε Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία (Δ.Μ.Τ.) θαη ε
Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
ε πεξίπησζε αλάγθεο θαιέζηε ελαιιαθηηθά: Αζηπλνκία 100,
Ππξνζβεζηηθό ώκα 199, ΔΚΑΒ 166, ηνλ Δπξσπατθό Αξηζκό Έθηαθηεο
Αλάγθεο 112.
Σνπνζεηείζηε ζε εκθαλέο ζεκείν ζην ζπίηη ηνπο παξαπάλσ αξηζκνύο
ηειεθώλσλ πξώηεο αλάγθεο εθόζνλ ηα παηδηά ζαο είλαη ζε ζέζε λα ηνπο
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη βεβαησζείηε όηη ην γλσξίδνπλ.
Βνεζήζηε ηα παηδηά ζαο λα απνκλεκνλεύζνπλ νηθνγελεηαθά ζηνηρεία
όπσο ην επίζεηό ηνπο, ηε δηεύζπλζε θαη ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ ηνπ
ζπηηηνύ.
Δμεγείζηε ζε όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πώο θαη πόηε λα θιείλνπλ ηηο
παξνρέο ειεθηξηθνύ, θπζηθνύ αεξίνπ θαη λεξνύ, πώο λα ρξεζηκνπνηνύλ
ηνλ ππξνζβεζηήξα θαη πώο λα θαινύλ ζε βνήζεηα.
Πξνκεζεπηείηε είδε πξώηεο αλάγθεο όπσο θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ,
ππξνζβεζηήξα, θαθό θαη κπαηαξίεο, θνξεηό ξαδηόθσλν θιπ.
Μεξηκλήζηε εηδηθά γηα ηα παηδηά θαη ηνπο ειηθησκέλνπο.

Μόλιρ πεπάζει η κακοκαιπία



Παξαθνινπζείηε ζπλερώο από ην ξαδηόθσλν θαη ηελ ηειεόξαζε ηηο
επίζεκεο πξνεηδνπνηήζεηο ή ζπκβνπιέο.
Διέγμηε ην ζπίηη θαη ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζαο ζηνηρεία γηα λα
θαηαγξάςεηε πηζαλέο δεκηέο.

Αν ππόκειηαι να μεηακινηθείηε





Δλεκεξσζείηε γηα ηνλ θαηξό θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ.
Αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκό ζαο αλαινγηζηείηε ην είδνο ησλ θαηξηθώλ
θαηλνκέλσλ πνπ ελδέρεηαη λα ζπλαληήζεηε (ρηόλη, παγεηόο, ραιάδη,
βξνρόπησζε θιπ.).
Μεηαβάιιεηε ην πξόγξακκα ηεο κεηαθίλεζήο ζαο ώζηε λα απνθύγεηε ηελ
αηρκή ησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ.

















Σαμηδέςηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, πξνηηκώληαο ηηο θεληξηθέο
αξηεξίεο θαη όρη ηνπο δπζπξόζηηνπο θαη εξεκηθνύο δξόκνπο.
Δλεκεξώζηε ηνπο νηθείνπο ζαο γηα ηε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεηε.
Μελ αγλνείηε ηηο νδεγίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο,
ηα δειηία θαηξνύ ηεο Δ.Μ.Τ. θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ ηνπηθώλ Aξρώλ, όπσο
ε Σξνραία, ην Ληκεληθό, ε Ππξνζβεζηηθή θιπ.
Διέγμηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο πξηλ από θάζε κεηαθίλεζε.
Δμνπιίζηε ην απηνθίλεην κε ηα απαξαίηεηα κέζα αληηκεηώπηζεο έληνλσλ
θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ (αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο, αληηςπθηηθά πγξά,
νκπξέιεο, αδηάβξνρα, γαιόηζεο, θαθό, θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ θιπ.).
Φνξέζηε θαηάιιεια ξνύρα αλ πξόθεηηαη λα κεηαθηλεζείηε πεδή.
Πξνζέμηε όηαλ βαδίδεηε ώζηε λα απνθύγεηε ηξαπκαηηζκνύο ιόγσ ηεο
νιηζζεξόηεηαο ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ησλ πεδνδξνκίσλ ή εμαηηίαο ηεο
πηώζεο αληηθεηκέλσλ από ππεξβνιηθό άλεκν ή ραιαδόπησζε.
Πξνηηκήζηε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο.
Μείλεηε ήξεκνη θαη ππνκνλεηηθνί. O παληθόο επηβαξύλεη ηελ θαηάζηαζε.
Γηεπθνιύλεηε ην έξγν ησλ Αξρώλ.
Πξνκεζεπηείηε πιηθό ζέξκαλζεο θαη ηξόθηκα γηα αξθεηέο εκέξεο.
Φξνληίζηε γηα εμνπιηζκό θαζαξηζκνύ ηνπ ρηνληνύ (π.ρ. θηπάξηα).

ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΥΙΟΝΟΠΣΩΗ
Ή ΣΗ ΥΙΟΝΟΘΤΕΛΛΑ
Αν βπίζκεζηε ζηο ζπίηι






Γηαηεξείζηε ην δεζηό θαη παξακείλεηε ζε απηό όζν κπνξείηε.
Μελ αθήλεηε ηα παηδηά λα βγνπλ έμσ αζπλόδεπηα.
Φνξέζηε θαηάιιεια ξνύρα θαη παπνύηζηα.
Διέγμηε ην δίθηπν ύδξεπζεο, ηνπο ζσιήλεο θαη ηνλ παινπίλαθα ηνπ
ειηαθνύ ζεξκνζίθσλα.

Αν βπίζκεζηε ζηο αςηοκίνηηο




Απνθύγεηε ηελ νδήγεζε ζε δύζβαηεο νξεηλέο πεξηνρέο.
Αιιάμηε πνξεία αλ είζηε ζε δύζβαην δξόκν θαη ππάξρεη έληνλε
ρηνλόπησζε.




Σεξείηε ηηο απνζηάζεηο αζθαιείαο από ηα πξνπνξεπόκελα νρήκαηα.
Παξακείλεηε ζην απηνθίλεην αλ αθηλεηνπνηεζεί. Σνπνζεηείζηε ζηελ θεξαία
ηνπ ξαδηνθώλνπ ή ζε άιιν εκθαλέο ζεκείν έλα ύθαζκα κε έληνλν ρξώκα
ώζηε λα ζαο εληνπίζνπλ νη νκάδεο δηάζσζεο. Αλάβεηε ηε κεραλή γηα 10
ιεπηά αλά ώξα θαη δηαηεξείζηε ηελ εμάηκηζε θαζαξή από ην ρηόλη.

Αν βπίζκεζηε ζε εξωηεπικό σώπο
Πηγαίνεηε ζε αζθαλέρ μέπορ σωπίρ να εκηεθείηε ζηη σιονοθύελλα.







Νηπζείηε κε πνιιά ζηξώκαηα από ειαθξηά θαη δεζηά ξνύρα αληί γηα έλα
βαξύ ξνύρν θαη θνξέζηε δεζηέο αδηάβξνρεο κπόηεο. Πξνηηκήζηε έλα
αδηάβξνρν εμσηεξηθό ξνύρν.
Πξνζέμηε ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο ζε πεξηνρέο όπνπ πξνβιέπνληαη
ρηνλνπηώζεηο.
Υξεζηκνπνηήζηε αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο αλ είλαη απνιύησο απαξαίηεην
λα κεηαθηλεζείηε κε απηνθίλεην. Δίλαη πξνηηκόηεξν λα ηαμηδέςεηε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο ρξεζηκνπνηώληαο θεληξηθνύο δξόκνπο. Δλεκεξώζηε
ηνπο νηθείνπο ζαο γηα ηε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεηε.
Πξνηηκήζηε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο γηα κεηαθηλήζεηο ζηελ πόιε.

ΠΑΓΕΣΟ
ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΣΕΙΣΕ





ε πεξηνρέο όπνπ έρεη δεκηνπξγεζεί παγεηόο απαηηείηαη πξνζνρή όηαλ
νδεγείηε. Δλεκεξσζείηε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ θαη έρεηε
αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο.
Αλ κεηαθηλείζηε πεδή, θνξέζηε θαηάιιεια παπνύηζηα ώζηε λα απνθύγεηε
ηξαπκαηηζκνύο ιόγσ ηεο νιηζζεξόηεηαο.

ηα δίκηςα ύδπεςζηρ ηων καηοικιών
Μάζεηε πνπ βξίζθεηαη ν πδξνκεηξεηήο (ξνιόη) ηνπ ζπηηηνύ ζαο θαζώο θαη ηα
ζεκεία όπνπ βξίζθνληαη ν θεληξηθόο θαη νη πεξηθεξεηαθνί δηαθόπηεο
πδξνδόηεζεο.















Διέγμηε θαη βεβαησζείηε όηη νη δηαθόπηεο ηνπ δηθηύνπ πδξνδόηεζεο
αλνηγνθιείλνπλ θαη ιεηηνπξγνύλ νκαιά.
Βεβαησζείηε όηη νη εμσηεξηθνί ζσιήλεο (π.ρ. ειηαθνύ ζεξκνζίθσλα,
βξύζεο κπαιθνληώλ) είλαη κνλσκέλνη, δηαθνξεηηθά θξνληίζηε λα
κνλσζνύλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ.
Απνκνλώζηε ή θαιύηεξα εθθελώζηε ην δίθηπν ηνπ ειηαθνύ ζεξκνζίθσλα,
αλ πξόθεηηαη λα ιείςεηε γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ρεηκώλα. Ρπζκίζηε ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο ηνπ ζπηηηνύ ώζηε λα ιεηηνπξγεί
απηόκαηα ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο.
Κιείζηε ηελ παξνρή λεξνύ πξνο ηνλ ειηαθό ζεξκνζίθσλα θαη αδεηάζηε ην
λεξό από ην ζύζηεκα, αλ είζηε ζην ζπίηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παγεηνύ θαη
ηδηαίηεξα ην βξάδπ, δηαθνξεηηθά αθήζηε κηα βξύζε λα ζηάδεη ζην θύθισκα
δεζηνύ λεξνύ.
Μελ ζπαηαιάηε αιόγηζηα λεξό γηα λα απνκαθξύλεηε ην ρηόλη θαη ηνλ πάγν.
Πεξηνξίζηε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηνύλ απμεκέλε θαηαλάισζε λεξνύ
(πιπληήξηα ξνύρσλ θιπ.).
Δλεκεξσζείηε αλ έρεη ηνπνζεηεζεί αληηςπθηηθό ζηνλ ειηαθό ζεξκνζίθσλα
από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ή ηνλ εηδηθό ηνπνζέηεζεο, ζε πεξίπησζε
θιεηζηνύ θπθιώκαηνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε πξνκεζεπηείηε ην
θαηάιιειν αληηςπθηηθό θαη θξνληίζηε γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ.
Διέγμηε αλ ππάξρνπλ δηαξξνέο ζηηο βξύζεο ή ζηα θαδαλάθηα.
Βεβαησζείηε όηη νη πδξνξξνέο ζηα κπαιθόληα θαη ζηηο ηαξάηζεο είλαη
θαζαξέο από θύιια θαη ζθνππίδηα θαη ιεηηνπξγνύλ νκαιά.
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