
ΠPOETOIMAΣTEITE
•   Αν κατοικείτε ή βρίσκεστε συχνά σε περιοχή 

στην οποία υπάρχουν τεχνολογικοί κίνδυνοι 
(ενημερωθείτε σχετικά από τις υπηρεσίες της 
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης) οι επιλογές είναι δύο: 
είτε να παραμείνετε / να καταφύγετε σε κλειστό 
χώρο είτε να εκκενώσετε το χώρο. Οι αρμόδιες 
αρχές θα αποφασίσουν την καλύτερη λύση.

•   Συγκεντρώστε στον ίδιο χώρο ή φροντίστε να 
είναι εύκολο να συγκεντρωθούν σε λίγο χρόνο: 
κολλητική μονωτική ταινία, ψαλίδια, πλαστικά φύλλα 
για κάλυψη των ανοιγμάτων του σπιτιού, πετσέτες, 
βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών και ραδιόφωνο.   

•   Επιλέξτε το δωμάτιο του σπιτιού που προσφέρει 
τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία. Λάβετε υπόψη 
ότι το δωμάτιο πρέπει: να βρίσκεται στο κέντρο 
του σπιτιού, με ελάχιστο αριθμό παραθύρων και 
πορτών που ασφαλίζουν ερμητικά, να συγκοινωνεί 
με το δωμάτιο του κύριου μπάνιου ή του WC, τα 
παράθυρά του να μην βρίσκονται προς την πλευρά 
του κινδύνου, να μην έχει ανοίγματα για ανταλλαγή 
αέρα με το περιβάλλον (τζάκι, κλιματιστικά, κ.λπ.) 
και να βρίσκεται στον τελευταίο όροφο. 

•   Οδηγείτε με αυξημένη προσοχή όταν βρίσκεστε 
κοντά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή σε 
οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων υλικών. 
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•     Ακούτε το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, 
παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και εφαρμόζετε 
τις οδηγίες των αρχών.

•   Αν βρίσκεστε στο σπίτι κλείστε τις πόρτες, 
τα παράθυρα, τις εισόδους των συστημάτων 
εξαερισμού και τα ανοίγματα των αεραγωγών. 
Αν επικίνδυνα αέρια έχουν εισέλθει στο κτίριο, 
διπλώστε μια πετσέτα, καλύψτε το στόμα και τη 
μύτη και πάρτε ελαφρές αναπνοές.

•   Αν είστε στο αυτοκίνητο προσπαθήστε να βρείτε 
καταφύγιο σε κτίριο, διαφορετικά κλείστε τα 
παράθυρα, τον κλιματισμό και τους αεραγωγούς.

  Αν είστε σε εξωτερικό χώρο:
•   Απομακρυνθείτε σε απόσταση τουλάχιστον 800-

1.600 μέτρων από την περιοχή του συμβάντος 
με κατεύθυνση τέτοια ώστε να αποφεύγετε να 
εισπνέετε αέρια, σκόνη ή καπνό και καλύπτοντας το 
στόμα και τη μύτη σας με ύφασμα.

•   Κατευθυνθείτε προς ψηλότερα σημεία της περιοχής. 

•   Μην περπατάτε και μην αγγίζετε άσκοπα εκεί που 
βρίσκεται η ουσία που έχει διαρρεύσει.

•   Αν εκτεθείτε σε χημική ουσία καλέστε αμέσως 
ιατρική βοήθεια ΕΚΑΒ 166    
Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777.




