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Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, σημασία έχει
να είστε ψύχραιμοι και να πάρετε βαθιά ανάσα.
Βεβαιωθείτε ότι είστε ασφαλείς πριν βοηθήσετε
άλλους γύρω σας.






Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού που είναι
απειλητικό για τη ζωή πάντοτε να καλείτε τα
Τρία Μηδενικά (000)
Όταν καλείτε:

μπορείτε να ζητήσετε διερμηνέα αν δεν μιλάτε
αγγλικά

θα σας ρωτήσουν αν χρειάζεστε Αστυνομία,
Πυροσβέστες ή Ασθενοφόρο

δώστε τοποθεσία αν σας το ζητήσει o
τηλεφωνητής

η κλήση σας θα προωθηθεί στην υπηρεσία που
ζητήσατε

κρατήστε ανοιχτό το τηλέφωνο, μιλήστε καθαρά
και απαντήστε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις

μην κλείσετε το τηλέφωνο ώσπου να σας πει ο
τηλεφωνητής.

Δημιουργία σχεδίου έκτακτης
ανάγκης
Ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης μπορεί να σας βοηθήσει
να διοργανώσετε τι πρέπει να κάνετε μαζί με την
οικογένειά σας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από
επείγον περιστατικό όπως φερ’ ειπείν πυρκαγιά ή
πλημμύρα. Καλό είναι να γράψετε και να εξασκείτε το
σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
Τα σχέδια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:

όλα τα μέλη της οικογένειας
συμπεριλαμβανομένων των ζώων

προετοιμασία του ακινήτου και περιβαλλόντος
σας κάθε εποχή

φύγετε νωρίς αν διακινδυνεύει το ακίνητο σας
πιθανά οδοφράγματα και εναλλακτικές διαδρομές
υποχρεώσεις που μπορεί να έχουν χωρίσει την
οικογένεια όπως φερ’ ειπείν σχολείο ή δουλειά
άλλα σενάρια – π.χ. καταφύγιο στο σπίτι.

Συσκευασία ενός κιτ έκτακτης
ανάγκης
Το κιτ έκτακτης ανάγκης κρατάει τα σημαντικά
αντικείμενά σας σ’ ένα μέρος έτσι ώστε να μπορείτε να
τα πιάσετε και να φύγετε από το σπίτι κατευθείαν
πριν ή κατά τη διάρκεια επείγοντος περιστατικού.
Στα περιεχόμενα μπορεί να συμπεριλαμβάνονται:

ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, ολόσωμη
φόρμα, γάντια, προστατευτικά γυαλιά, κουβέρτα
από φυσικές ίνες, κλπ.

σημαντικά έγγραφα, διαβατήριο, στοιχεία
ασφάλισης, κομπιούτερ ή σκληρό δίσκο

τιμαλφή, κοσμήματα

αλλαγή ρούχων

λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας προσώπων
συμπεριλαμβανομένων των μελών οικογένειας,
φίλων, γειτόνων και υπηρεσιών εκτάκτων
αναγκών

προμήθειες για τα κατοικίδια ζώα

ειδικές προμήθειες, φάρμακα, αντικείμενα μωρών

αντικείμενα έκτακτης ανάγκης, φακό, φορητή
εστία, φορτιστή κινητού τηλεφώνου

ψυχαγωγία, τράπουλα, επιτραπέζια παιχνίδια,
παιδικά παιχνίδια.
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Διαχείριση Βλάστησης για
Πυροπροστασία
Η αφαίρεση των δέντρων και της βλάστησης γύρω
από το ακίνητό σας μπορεί να βοηθήσει στην
πυροπροστασία μειώνοντας την εξάπλωση, ταχύτητα
και θερμότητα της πυρκαγιάς.

Πολιτειακή Υπηρεσία Εκτάκτων
Αναγκών (SES)
Κλήσεις Έκτακτης Ανάγκης (24 ώρες) 13 25 00

Δήμος
Δήμος του Manningham: 9840 9333

Σε περιοχές όπου ο κίνδυνος πυρκαγιών είναι
υψηλός, μπορεί να σας επιτραπεί να αφαιρέσετε τη
βλάστηση για να δημιουργήσετε ένα ασφαλές χώρο
γύρω από τα κτίρια χωρίς να έχετε αποκτήσει σχετική
πολεοδομική άδεια.

Ηλεκτρισμός

Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να είστε ασφαλείς με
τρεις βασικούς τρόπους:

Νοσοκομεία





βοηθάει το σπίτι σας να αντέξει τη φωτιά και
προσφέρει καταφύγιο
δημιουργεί χώρο να υπερασπιστείτε το σπίτι σας
από το κάρβουνο
μειώνει την πιθανότητα ανάφλεξης από φωτιά και
ακτινοβολούμενη θερμότητα στο σπίτι σας

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης σας θα πρέπει να
λαμβάνει υπόψη την επιβίωση κατά την πυρκαγιά και
να περιλαμβάνει την παροχή νερού, τη διαχείριση της
βλάστησης, την επείγουσα πρόσβαση σε όχημα, τον
εξοπλισμό και ρουχισμό, τα κτίρια σας και τα μέτρα
που μπορείτε να λάβετε για να αυξήσετε τις
πιθανότητες επιβίωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Για περισσότερες πληροφορίες για να
προετοιμαστείτε για έκτακτες ανάγκες, δείτε
www.manningham.vic.gov.au/emergency

Τηλέφωνα Εκτάκτων Αναγκών
Υπηρεσίες Επειγόντων Περιστατικών
Αστυνομία: 000
Πυρκαγιά: 000
Ασθενοφόρος: 000
Κέντρο Πληροφοριών Δηλητηρίων: 13 11 26

United Energy (Bulleen, Doncaster,
Doncaster East, Donvale, Nunawading (part),
Templestowe Lower, Templestowe): 13 20 99

Austin Hospital/Heidelberg Repatriation
Hospital: 9496 5000
Υγιειονομική υπηρεσία ανατολικής
περιφέρειας - Eastern Health: 1300 342 255
Νοσοκομείο γυναικών - Mercy Hospital for
Women: 8458 4444
Νοσοκομείο παίδων - Royal Children's
Hospital: 9345 5522

Υπηρεσίες καλής διαβίωσης των ζώων
RSPCA (Burwood East): 9224 2222
Wildlife Victoria: 8400 7300

