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Πώς να κάνετε το 
σπίτι σας ασφαλές 

από πυρκαγιά

SA Metropolitan Fire ServiceSA Metropolitan Fire ServiceSA Metropolitan Fire Service

Greek

Σχέδιο Διαφυγής από  
Πυρκαγιά στο Σπίτι

Σε περίπτωση πυρκαγιάς στο σπίτι σας πρέπει 
να γνωρίζετε πώς να διαφύγετε γρήγορα και με 
ασφάλεια.

Όλα τα άτομα στο σπίτι σας  
είναι σκόπιμο να συζητήσουν  
πώς να διαφύγουν.  
Προγραμματίστε πώς θα  
βοηθήσετε τα ηλικιωμένα  
άτομα και τα παιδιά.
Βεβαιωθείτε ότι όλοι γνωρίζουν:
•  δυο εξόδους σε κάθε δωμάτιο, όταν φυσικά 

υπάρχουν, στο οποίο μπορεί να κοιμούνται άνθρωποι
•  το σημείο συνάντησης έξω από το σπίτι μετά τη 

διαφυγή τους – το γραμματοκιβώτιο πιθανόν να είναι 
ιδανικό μέρος

•  πώς να περπατούν  
χαμηλά γονατιστοί,  
στα τέσσερα, κάτω απ΄  
το επίπεδο του καπνού

•  πώς να απασφαλίζουν πόρτες και παράθυρα. Όταν 
βρίσκεται κάποιος στο σπίτι, αφήστε τα κλειδιά στις 
πόρτες που έχουν κλειδαριές ασφαλείας-deadlock και 
οι μάνδαλοι στις πόρτες και στις γρίλιες ασφαλείας να 
είναι ταχείας απασφάλισης

•  ότι απ’ τη στιγμή που «Βγαίνεις έξω – 
 Μένεις έξω». Χρησιμοποιήστε το  
κινητό σας ή τηλέφωνο από  
γείτονά σας για να καλέστε το 000

•  ότι κάποιος πρέπει να περιμένει κοντά  
στο δρόμο για να συναντηθεί με την πυροσβεστική.

Κάνετε εξάσκηση του Σχεδίου Διαφυγής με τα 
άλλα άτομα που συγκατοικείτε.

Πρώτες Βοήθειες 
για εγκαύματα
Χρησιμοποιήστε 
τρεχούμενο δροσερό 
νερό για να κρυώσουν 
τα εγκαύματα και 
να μετριασθεί η 
δριμύτητα του πόνου.
Κάνετε αυτό για 20 λεπτά.
Μην χρησιμοποιείτε 
λάδια, βούτυρα, πάγο ή 
άλλες αλοιφές.

Για Περαιτέρω Οδηγίες
Για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες σχετικές με την 
οικιακή πυρασφάλεια επικοινωνήστε με την υπηρεσία 
MFS του Υπουργείου Κοινοτικής Ασφάλειας & 
Ανθεκτικότητας γνωστό ως Community Safety & 
Resilience Department.
Τηλέφωνο: 8204 3611
Κλήσεις από επαρχία: 1300 737 637
Web-Διαδίκτυο: www.mfs.sa.gov.au
Email: samfscommunitysafety@sa.gov.au 

Έχετε προβλήματα ακοής ή ομιλίας; 
Eπικοινωνήστε μαζί μας διά μέσου της 
Εθνικής Υπηρεσίας Αναμετάδοσης -  
National Relay Service
TTY 133 677
 Άλλες επιλογές επικοινωνίας είναι 
διαθέσιμες στη διεύθυνση  
www.relayservice.gov.au

Έκτακτη ανάγκη

Τηλέφωνο 000
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Ανιχνευτές Καπνού
Kάθε σπίτι ΠΡΕΠΕΙ να έχει ανιχνευτές καπνού σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας. Δίνουν έγκαιρη προειδοποίηση 
πυρκαγιάς, δίνοντας τη δυνατότητα ασφαλούς 
διαφυγής. 

Δοκιμή
Επιθεωρήσετε και δοκιμάστε τους  
ανιχνευτές καπνού μια φορά  
το μήνα . Πατήστε το κουμπί  
δοκιμής και ο ανιχνευτής καπνού  
θα πρέπει να βγάλει τον  
χαρακτηριστικό ήχο.

Μπαταρίες
 Οι ανιχνευτές καπνού στο σπίτι 
σας μπορεί να είναι σφραγισμένες 
συσκευές με μπαταρίες που 
δεν χρειάζονται αντικατάσταση 
για 10 χρόνια, μπορεί όμως να 
έχουν μπαταρίες που χρειάζονται 
αντικατάσταση ή μπορεί να 
είναι και ανιχνευτές καπνού με 
ηλεκτρισμό (240V) εξοπλισμένοι 
με εφεδρικές μπαταρίες. Όλες τις 
αντικαταστάσιμες μπαταρίες 
των ανιχνευτών καπνού πρέπει 
να τις αλλάζουμε κάθε χρόνο. 

Όταν έχουμε αλλαγή ώρας και ρυθμίζετε ανάλογα 
τα ωρολόγια σας, να θυμάστε να αλλάζετε και τις 
μπαταρίες των ανιχνευτών καπνού. 

Καθάρισμα
Καθαρίστε τους ανιχνευτές  
καπνού τουλάχιστον κάθε έξι  
μήνες χρησιμοποιώντας τη  
σχετική βούρτσα της ηλεκτρικής  
σκούπας. 

Αντικατάσταση
Οι ανιχνευτές καπνού  
κατασκευάζονται με προοπτική  
διάρκειας μόνο 10 χρόνια. Μετά την  
πάροδο αυτής της χρονικής διάρκειας πρέπει να 
τους αντικαθιστούμε. Αντικαταστήστε τους παλιούς 
ανιχνευτές καπνού με φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές 
καπνού μόνιμης ηλεκτρικής διασύνδεσης.
Για πληροφορίες όσον αφορά τον τύπο, τον 
αριθμό και τα σημεία εγκατάστασης των 
ανιχνευτών καπνού επικοινωνήστε με την 
πυροσβεστική υπηρεσία MFS.

Μαγείρεμα
Κρατάτε στην κουζίνα  
ειδική αντιπυρική κουβέρτα  
και φορητό πυροσβεστήρα  
ξηρής σκόνης. Μάθετε πώς  
να τα χρησιμοποιείτε  
σωστά. Ποτέ μην αφήνετε  
ανεπιτήρητο το μαγείρεμα.  
Nα είστε πάρα πολύ  
προσεχτικοί όταν μαγειρεύετε  
με λάδι. Ποτέ μην ρίχνετε νερό  
σε φωτιά με λάδια ή λίπη. Χρησιμοποιήστε αντιπυρική 
κουβέρτα, καπάκι κατσαρόλας ή πυροσβεστήρα 
ξηρής σκόνης. Γυρίστε τα χερούλια από τα σκεύη 
μαγειρέματος προς τα μέσα έτσι ώστε να μην είναι 
προσβάσιμα σε παιδιά. 

Kεριά
Κρατάτε τα αναμμένα κεριά  
μακριά από εύφλεκτα  
αντικείμενα – όπως ρούχα,  
βιβλία, παιχνίδια, χαρτιά και  
κουρτίνες. Χρησιμοποιήστε  
κατάλληλο κηροπήγιο με  
πλατιά βάση. Παιδιά δεν  
πρέπει να κοιμούνται ή να  
αφήνονται μόνα τους σε  
δωμάτιο με αναμμένο κερί.  
Μην χρησιμοποιείτε κεριά σε μέρη που μπορεί να τα 
γκρεμίσουν κατοικίδια ζώα.

Ηλεκτρισμός
Ελέγξετε ότι ηλεκτροφόρα καλώδια δεν  
είναι ξεφτισμένα ή κατεστραμένα.  
Ποτέ μην βάζετε καλώδια κάτω  
από τάπητες ή χαλιά. Μην βάζετε 
 έπιπλα πάνω από καλώδια.  
Μην υπερφορτώνετε πρίζες.  
Χρησιμοποιήστε πίνακα με  
αυτόματο διακόπτη  
υπερφόρτωσης. Εγκαταστήστε  
αυτόματο διακόπτη διαρροής  
γείωσης.

Πάρα πολύ συχνά η SA Metropolitan 
Fire Service (MFS) έρχεται αντιμέτωπη 
με περιπτώσεις πυρκαγιών όπου 
άνθρωποι τραυματίζονται σοβαρά 
ή και που πεθαίνουν μέσα στα ίδια 
τους τα σπίτια. Αυτό δεν πρέπει 
να συμβαίνει. Κάνετε το σπίτι σας 
πυρασφαλές.

Θέρμανση
Τοποθετήστε προστατευτικό 
μεταλλικό πλέγμα μπροστά από τα 
τζάκια. 
Παιδιά και κατοικίδια ζώα  
πρέπει να είναι υπό επίβλεψη  
όταν υπάρχουν αναμμένες 
θερμάστρες ή τζάκια.  
Καθαρίστε τακτικά τις  
καπνοδόχους και  
τους καπναγωγούς.

Επιλέξτε φορητές συσκευές θέρμανσης που έχουν 
αυτόματους  
διακόπτες ασφαλείας  
οι οποίοι απενεργοποιούν  
τον θερμαντήρα όταν  
αναποδογυρίζουν. 
Το πιο ασφαλές είναι  
να κρατάτε οτιδήποτε  
μπορεί να αρπάξει  
φωτιά – ρούχα,  
κλινοσκεπάσματα,  
έπιπλα και κουρτίνες –  
δυο μέτρα μακριά  
από θερμάστρες και  
από τζάκια.


