ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΟΣΑΝ ΠΕΦΣΟΤΝ ΚΕΡΑΤΝΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΤΜΕ ΜΕΣΡΑ ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ
ΒΡΙΚΟΤΜΕ ΑΦΑΛΕ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ

Πώρ να εκηιμήζεηε ηην απόζηαζη από μια καηαιγίδα
Μεηπήζηε ηο
σπόνο πος
μεζολαβεί
μεηαξύ ηηρ
αζηπαπήρ και
ηηρ βπονηήρ
ζε
δεςηεπόλεπηα.
Διαιπέζηε ηο
σπόνο πος
μεηπήζαηε με ηο 3 ώζηε να ςπολογίζεηε ηην απόζηαζη ηηρ καηαιγίδαρ ζε σιλιόμεηπα.
Καηά ηη διάπκεια ηηρ καηαιγίδαρ:


Μελ αγγίδεηε ηειεθσληθέο γξακκέο ή κεηαιιηθνύο ζσιήλεο πνπ κπνξνύλ λα
κεηαθέξνπλ ην ειεθηξηθό ξεύκα – λα γίλνπλ “αγσγνί”.



Μείλεηε καθξηά από κεηαιιηθά αληηθείκελα.



Μείλεηε καθξηά από ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (αθόκα θαη από ην ςπγείν!) γηαηί ν θεξαπλόο
κπνξεί λα πεξάζεη κέζα ζην ζπίηη από ηα θαιώδηα ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.



Βγάιηε ηηο ζπζθεπέο από ηελ πξίδα.



Απνθύγεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην ηειέθσλν γηαηί ν θεξαπλόο κπνξεί λα πεξάζεη κέζα
από ηελ ηειεθσληθή γξακκή θαη λα ζαο ρηππήζεη. Όζν γηα ηα θηλεηά ηειέθσλα απηά
δελ ζπλδένληαη κε θαιώδηα αιιά κπνξεί ν θεξαπλόο λα δεκηνπξγήζεη δπλαηό ζόξπβν
πνπ ζα πξνθαιέζεη δεκηά ζην απηί ζαο.



Μελ θάλεηε κπάλην θαη κελ πιέλεηε άιια αληηθείκελα.



Κιείζηε ην θιηκαηηζηηθό. Οη κεηαβνιέο ζηελ ειεθηξηθή ηζρύ ιόγσ ησλ θεξαπλώλ
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ζην κεράλεκα.



Με ζηέθεζηε θνληά ζηα παξάζπξα.



Ο θεξαπλόο κπνξεί λα πεξάζεη επίζεο ζην ζπίηη θαη από ηα κεηαιιηθά ηδάθηα θαη ηηο
κεηαιιηθέο θαπλνδόρνπο.



Μελ ρξεζηκνπνηείηε πνδήιαηα ή κνηνζηθιέηεο.
Αν ζαρ βπει η καηαιγίδα ζηο ύπαιθπο ππέπει να δπάζεηε αμέζωρ:



Αλ είζηε έμσ θαη κπνξείηε λα αθνύηε ηνλ θεξαπλό απηό ζεκαίλεη όηη ε θαηαηγίδα είλαη
πνιύ θνληά ζαο.



Αλ είζηε έμσ κε ηνπο θίινπο ζαο θαη δείηε ηα καιιηά ηνπο λα αλαζεθώλνληαη ή ληώζεηε
ζην δέξκα ζαο ηζηκπήκαηα απηό ζεκαίλεη όηη είζηε ζε θίλδπλν γηαηί ειεθηξηθό θνξηίν
ζπγθεληξώλεηαη θάπνπ θνληά ζαο. Ο θεξαπλόο κπνξεί λα ρηππήζεη από ζηηγκή ζε
ζηηγκή.



Μελ πεγαίλεηε θάησ από δέληξα γηα θαηαθύγην γηαηί κπνξεί ν θεξαπλόο λα ρηππήζεη
ην δέληξν ή λα πεξάζεη από ην δέληξν θαη λα ζαο ρηππήζεη.



Αλ είζηε ζην δάζνο θαη δελ πξνιαβαίλεηε λα κεηαθηλεζείηε ζε πην αζθαιή πεξηνρή,
βξείηε θαηαθύγην θάησ από ηα πην ρακειά δέληξα.



Αλ κπνξείηε, πεγαίλεηε ζε ρακειό αλνηρηό κέξνο καθξηά από δέληξα ή κεηαιιηθά
αληηθείκελα.



Πξνζπαζήζηε λα είζηε όζν πην κηθξόο ζηόρνο γίλεηαη.



Μελ μαπιώζεηε εληειώο ζην έδαθνο γηαηί ζα γίλεηε κεγαιύηεξνο ζηόρνο.



Αλ δελ κπνξείηε λα βξείηε θαηαθύγην ηόηε πάξηε ηε “ζέζε πξνζηαζίαο από θεξαπλό”
δειαδή θαζίζηε έηζη ώζηε λα αθνπκπνύλ ζην έδαθνο κόλν ηα δάθηπια ησλ πνδηώλ κε
ηηο θηέξλεο ςειά θαη ελσκέλεο θαη κε ηα ρέξηα ζαο θαιύςηε ην θεθάιη ζην ύςνο ησλ
απηηώλ.



Αλ είζηε ζε κηθξό ζθάθνο ή θνιπκπάηε, βγείηε ζηε ζηεξηά θαη βξείηε θαηαθύγην
ακέζσο.



Σηγνπξεπηείηε όηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο λα πιεκκπξίζεη από ηε βξνρή ην κέξνο πνπ
βξήθαηε ζαλ θαηαθύγην.
Σι ππέπει να πποζέσεηε όηαν έσεηε ππογπαμμαηίζει εκδπομή για
πεππάηημα ζηην εξοσή:



Πξηλ μεθηλήζεηε αθνύζηε ηελ πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ γηα όιε ηελ εκέξα.



Καηαζηξώζεηε καδί κε ηνπ γνλείο ή ηνπο θίινπο ζαο έλα ζρέδην γηα ηελ πξνζηαζία
ζαο από ηνπο θεξαπλνύο.
Όζη ώπα πεππαηάηε κάποιορ ππέπει:



Να θνηηάεη ηξηγύξσ γηα ρακειά ζύλλεθα πνπ πιεζηάδνπλ πξνο ην κέξνο ζαο ή
κεγαιώλνπλ γξήγνξα.



Να εληνπίζεη κέξε πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ θαηαθύγην. Τα θαηαθύγηα
λα βξίζθνληαη πάλσ ζην δξόκν ώζηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε αλ ρξεηαζηεί θαηά ηελ
επηζηξνθή.



Να παξαηεξεί θαη λα αθνύεη γηα θεξαπλνύο.



Να απνθαζίζεη πόηε ε νκάδα ζα επηζηξέςεη.

Αν είζηε μέζα ζηη θάλαζζα
βγείηε αμέζωρ έξω.

Σι ππέπει να κάνεηε αν κάποιορ σηςπηθεί από κεπαςνό:


Γελ είλαη επηθίλδπλν λα αγγίμεηε θάπνηνλ πνπ κόιηο ρηππήζεθε από θεξαπλό.



Αλ θάπνηνο ρηππεζεί από θεξαπλό ελώ ζπλερίδεηαη ε θαηαηγίδα, πξέπεη λα κεηαθεξζεί
ζην θνληηλόηεξν θαηαθύγην.



Μόιηο κεηαθέξεηε ην άηνκν ζην θαηαθύγην, θαιέζηε βνήζεηα.



Αλ έρεηε εθπαηδεπηεί, δώζηε ηηο πξώηεο βνήζεηεο. Αλ ην άηνκν δελ αλαπλέεη πξέπεη
λα γίλεη ακέζσο ηερλεηή αλαπλνή.
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ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΗΜΕΙΑ
ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΥΗ Α.

