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Ακραία καιρικά φαινόμενα και καταστροφές

Στο Δήμο Λαμιέων λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής Προστασίας - Εθελοντισμού το οποίο είναι αρμόδιο
για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την πρόσληψη,
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην ευρύτερη περιοχή. Ειδικότερα το Γραφείο:

Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου,
στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών
προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού
σχεδιασμού.
Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την
πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν
στην περιοχή του Δήμου.
Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων
για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην
περιοχή του Δήμου
Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των
δασικών περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών
και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.
Σε περίπτωση που βρεθείτε αντιμέτωποι με ακραία καιρικά φαινόμενα, τότε είναι χρήσιμο να
γνωρίζετε τα ακόλουθα:
Γενικές οδηγίες

Να ενημερώνεστε διαρκώς από τα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κ.λπ.) για την εξέλιξη των
καιρικών φαινομένων. Επίσημες πηγές ενημέρωσης είναι η Πολιτική Προστασία και η Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.).
Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε την Αστυνομία (100), την Πυροσβεστική (199) ή το ΕΚΑΒ
(166), τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης (112).
Αναγράψτε τα παραπάνω τηλέφωνα σε εμφανές σημείο μέσα στο σπίτι και βεβαιωθείτε ότι
τα παιδιά σας το γνωρίζουν.
Βοηθήστε τα παιδιά σας να απομνημονεύσουν σημαντικά οικογενειακά στοιχεία, όπως το
επίθετό τους, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του σπιτιού, το κινητό σας τηλέφωνο, κ.α.
Εξηγήστε σε όλα τα μέλη της οικογένειας, πώς να αναγνωρίζουν ήχους που προμηνύουν
καταστροφή (π.χ.σειρήνες), πως και πότε να κλείνουν τις παροχές ηλεκτρικού, φυσικού
αερίου και νερού, πώς να χρησιμοποιούν τον πυροσβεστήρα, πώς να καλούν σε βοήθεια,
κ.λ.π.
Προμηθευτείτε εφόδια πρώτης ανάγκης, όπως φακό, φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες και
πυροσβεστήρα.
Εξοπλιστείτε με κουτί πρώτων βοηθειών.
Σε όλες τις περιπτώσεις λάβετε ειδική μέριμνα για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.
Αν πρόκειται να μετακινηθείτε

Ενημερωθείτε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου και λάβετε υπόψη το
είδος των καιρικών φαινομένων, που ενδέχεται να συναντήσετε (χιόνι, παγετός, χαλάζι,
βροχόπτωση, κ.λ.π.).
Προγραμματίστε τη μετακίνησή σας έτσι, ώστε να μην συμπέσει με την αιχμή των καιρικών
φαινομένων.
Ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, προτιμώντας τις κεντρικές αρτηρίες και
αποφεύγοντας τους δυσπρόσιτους και ερημικούς δρόμους. Επιπλέον, ενημερώστε τους
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οικείους σας για τη διαδρομή που προτίθεστε να ακολουθήσετε.
ΜΗΝ αγνοείτε τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, τα δελτία καιρού της ΕΜΥ και τις
υποδείξεις των κατά τόπους αρμόδιων φορέων, όπως η Τροχαία, το Λιμενικό, η
Πυροσβεστική, κ.λ.π.
Ελέγξτε την κατάσταση του αυτοκινήτου σας, προτού επιχειρήσετε οποιαδήποτε
μετακίνηση.
Εξοπλίστε το αυτοκίνητό σας με όλα τα απαραίτητα μέσα αντιμετώπισης έντονων καιρικών
φαινομένων (αντιολισθητικές αλυσίδες, αντιψυκτικά υγρά, κουτί πρώτων βοηθειών,
αδιάβροχα, ομπρέλες, φακό, κ.α.).
Εάν είναι απαραίτητο να μετακινηθείτε πεζοί, φορέστε τα κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.
Να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί, προκειμένου να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω της
ολισθηρότητας του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων ή εξαιτίας της πτώσης
αντικειμένων από υπερβολικό άνεμο ή χαλαζόπτωση.
Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις σας.
Παραμείνετε ήρεμοι και υπομονετικοί. Ο πανικός δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Αντίθετα,
επιβαρύνει την κατάσταση.
Μετά την κακοκαιρία

Να ενημερώνεστε συνεχώς από τα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κ.λ.π.) για τυχόν επίσημες
προειδοποιήσεις ή συμβουλές.
Ελέγξτε το σπίτι και τα λοιπά περιουσιακά σας στοιχεία, για να καταγράψετε πιθανές
ζημιές.
Αν μετά την καταγραφή των ζημιών χρειάζεστε επείγουσα βοήθεια, ειδοποιήστε τις
αρμόδιες αρχές.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το διαδικτυακό χώρο: www.gscp.gr [1]

Πηγή URL (modified on 21/02/2013 - 10:01): http://old.lamia.gr/el/node/131
Σύνδεσμοι
[1] http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws.csp
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