ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ-ΠΑΓΕΤΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ

•

Διατηρούμε το σπίτι σε ζεστό περιβάλλον και παραμένουμε μέσα σ' αυτό.
αυτό.

•

Ελέγχουμε το δίκτυο ύδρευσης του σπιτιού όπως και του ηλιακού θερμοσίφωνα

•

Απομονώνουμε ή καλύτερα εκκενώνουμε το δίκτυο του ηλιακού θερμοσίφωνα,
θερμοσίφωνα, αν πρόκειται

•

να λείψουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια του χειμώνα.
χειμώνα.

•

Κλείνουμε το κεντρικό διακόπτη παροχής νερού,
νερού, σε περίπτωση παγοποίησης των

•

κεντρικών σωλήνων.
σωλήνων.

•

Ξεπαγώνουμε τους σωλήνες,
σωλήνες, από το πάνω μέρος του σωλήνα που είναι κοντά στον διακόπτη,
διακόπτη, έτσι ώστε η
θερμοκρασιακή
θερμοκρασιακή μεταβολή να είναι σταδιακή.
σταδιακή.

•

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε νερό,
νερό, για την απομάκρυνση του χιονιού

•

Προμηθευόμαστε εξοπλισμό (φτυάρια
(φτυάρια,
φτυάρια, αλάτι)
αλάτι) για τον καθαρισμό του χιονιού

•

Αποφεύγουμε να είμαστε έξω κατά τη χιονοθύελλα εφόσον είναι δυνατόν.
δυνατόν.

•

Χρησιμοποιούμε
Χρησιμοποιούμε κατάλληλα ρούχα για ντύσιμο,
ντύσιμο, προτιμούμε τα ζεστά,
ζεστά, τα ελαφριά με πολλά στρώματα,
παρά ένα βαρύ ρούχο.
ρούχο.

•

Επιδιώκουμε το εξωτερικό ρούχο να είναι αδιάβροχο,
αδιάβροχο, χρησιμοποιούμε ζεστές και αδιάβροχες μπότες.
μπότες.

•

Χρησιμοποιούμε αντιολισθητικές αλυσίδες,
αλυσίδες, όπου απαιτείται.
απαιτείται.

•

Μετακινούμαστε κατά τη διάρκεια της ημέρας και εφ'
εφ' όσον είναι απαραίτητο.
απαραίτητο.

•

Προτιμούμε κεντρικούς δρόμους και ενημερώνουμε τους οικείους μας για την ακολουθούμενη διαδρομή.
διαδρομή.

•
•

Διατηρούμε απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο αυτοκίνητο.
αυτοκίνητο.
Αν πρόκειται να μετακινηθείτε να ενημερώνεστε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.
δικτύου.
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ

Μέτρα και Οδηγίες Αυτοπροστασίας από πλημμύρες
•

Ελέγχουμε τα φρεάτια έξω από το σπίτι μας και βεβαιωνόμαστε ότι δεν είναι φραγμένα

•

Ελέγχουμε τις υδρορροές του σπιτιού μας αν λειτουργούν κανονικά.
κανονικά.

•

Φροντίζουμε ώστε να γίνει καθαρισμός , απόφραξη και συντήρηση των φρεατίων στα οποία καταλήγουν
τα νερά της βροχής και ανήκουν στην ιδιοκτησία μας.
μας.

•

Φροντίζουμε να υπάρχει σχάρα απορρόφησης των οβριών υδάτων για να μην πλημμυρήσουν αυλές και
υπόγειοι χώροι.
χώροι.

•

Προσοχή σε αντικείμενα τα οποία μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη ραγδαία βροχόπτωση και
ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
ζημιές.

•

Μεταβάλετε
Μεταβάλετε το πρόγραμμα των μετακινήσεών σας ώστε να μην συμπέσουν στην αιχμή των καιρικών
φαινομένων.
φαινομένων.

Σελ

