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ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠΟ 
ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Η Βικτόρια είναι μία από τις πιο επιρρεπείς σε δασικές πυρκαγιές περιοχές στον κόσμο. 

Οι δασικές πυρκαγιές σκοτώνουν και ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσετε την ασφάλειά σας είναι 

να βρίσκεστε αρκετά μακριά από την απειλή. Ο σωστός προγραμματισμός και οι μέθοδοι 

προστασίας μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο για τη ζωή σας. Αυτός ο οδηγός αποτελεί μια 

σύντομη εξήγηση για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας.

Έγκαιρη Αποχώρηση ή Προστασία της 

Ιδιοκτησίας σας

�  Αν ζείτε σε μια περιοχή επιρρεπή σε δασικές πυρκαγιές 
πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά την έγκαιρη αποχώρηση την 
ημέρα που θεωρείται ως μια από τις ημέρες Σοβαρού ή 
Μέγιστου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς

�  Την ημέρα που ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση 
πυρκαγιάς είναι στο Κόκκινο Σήμα [Code Red] 
(καταστροφική πυρκαγιά), η πιο ασφαλής επιλογή είναι 
να φύγετε το προηγούμενο βράδυ, ή νωρίς το πρωί

�  Αν δεν θέλετε να μείνετε για να προστατέψετε 
την ιδιοκτησία σας, αν το σπίτι σας δεν είναι 
καλά προετοιμασμένο ή αν δεν έχετε επαρκώς 
προστατευόμενη έκταση, πρέπει να φύγετε προτού 
σας απειλήσει η πυρκαγιά. Αν προτιμήσετε να 
μείνετε για να προστατέψετε την ιδιοκτησία σας, 
πρέπει να έχετε επαρκώς προστατευόμενη έκταση, 
να είσαστε καλά προετοιμασμένοι και να κατανοείτε την 
πολυπλοκότητα και τους κινδύνους της απόφασής σας, 
συμπεριλαμβανομένης της πολύ σοβαρής πιθανότητας 
του ενδεχόμενου να τραυματιστείτε ή να σκοτωθείτε

�  Όλες οι δασικές πυρκαγιές δεν είναι ίδιες και δεν 
είναι δυνατό να προστατευτούν όλα τα σπίτια από 
την πυρκαγιά

�  Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Έγγραφο 
Αυτό-Αξιολόγησης για τις Κατοικίες σε Δασική Πυρκαγιά 
που βρίσκεται στο www.cfa.vic.gov.au ή στην Επαρχιακή 
Πυροσβεστική Υπηρεσία [CFA] στο Πακέτο Ετοιμότητας 
για Πυρκαγιά για να διαπιστώσετε αν η ενεργή 
προστασία αποτελεί επιλογή για εσάς

�  Είτε φύγετε εγκαίρως είτε μείνετε για να προστατεύσετε 
την καλά προετοιμασμένη ιδιοκτησία σας πρέπει να έχετε 
ένα γραπτό και δοκιμασμένο Σχέδιο Επιβίωσης από 
Δασική Πυρκαγιά που κάθε μέλος της οικογένειάς σας 
γνωρίζει και καταλαβαίνει

�  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη δημιουργία του 
δικού σας Σχεδίου Επιβίωσης από Δασική Πυρκαγιά με 
το να προμηθευτείτε το Πακέτο Ετοιμότητας για Πυρκαγιά 
της Επαρχιακής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ακτινοβολούμενη θερμότητα

�  Οι δασικές πυρκαγιές παράγουν τεράστια ποσά 
ακτινοβολούμενης θερμότητας. Η ακτινοβολούμενη 
θερμότητα είναι ίδια με τη ζέστη που νιώθετε από μια 
φωτιά κατασκήνωσης, ή τη φλόγα από την εστία μιας 
κουζίνας γκαζιού, μπορεί όμως να είναι μέχρι 50.000 
φορές πιο έντονη σε μια μεγάλη δασική πυρκαγιά

�  Χωρίς προστασία, η έκθεση στην ακτινοβολούμενη 
θερμότητα μπορεί να οδηγήσει σε θερμικό στρες, 
θερμική εξάντληση, θερμική καταπληξία και θάνατο

�  Η καλύτερη προστασία από την ακτινοβολούμενη 
θερμότητα είναι η απόσταση – διπλασιάστε την 
απόσταση ανάμεσα σε εσάς και τη φωτιά και 
η ακτινοβολούμενη θερμότητα θα μειωθεί κατά 
τέσσερις φορές

�  Η ακτινοβολούμενη θερμότητα μπορεί να εμποδιστεί από 
ένα συμπαγές αντικείμενο, όπως ένας τσιμεντένιος τοίχος 
ή ένα κτήριο, το οποίο δημιουργεί ένα φράγμα ανάμεσα 
σε εσάς και τη φωτιά

�  Πρέπει να καλύψετε όλα τα εκτεθειμένα σημεία του 
δέρματος με προστατευτικό ρουχισμό. Ο προστατευτικός 
ρουχισμός θα παρέχει ένα είδος φράγματος ανάμεσα στο 
δέρμα σας και τη θερμότητα

�  Ο προστατευτικός ρουχισμός περιλαμβάνει μακρυμάνικο 
πουκάμισο και παντελόνι από βαμβάκι ή άλλη φυτική ίνα, 
γερές μπότες, πλατύγυρο καπέλο, δερμάτινα γάντια και 
μάσκα προσώπου.

Έγκαιρη αποχώρηση από την ιδιοκτησία σας
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Η προετοιμασία της ιδιοκτησίας σας

Όλοι όσοι ζουν στη Βικτόρια κοντά σε θαμνώδεις περιοχές, 
βοσκότοπους ή ακτές πρέπει να προετοιμάσουν την ιδιοκτησία 
τους για την περίπτωση δασικής πυρκαγιάς. Ανεξάρτητα από το 
αν σχεδιάζετε να φύγετε εγκαίρως πριν η πυρκαγιά σάς απειλήσει 
ή θέλετε να μείνετε για να προστατέψετε ενεργά την περιουσία σας, 
πρέπει να προετοιμάσετε την ιδιοκτησία σας. 

Ένα καλά προετοιμασμένο σπίτι με επαρκώς προστατευόμενη 
έκταση έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να γλιτώσει σε μια δασική 
πυρκαγιά. Η προετοιμασία της ιδιοκτησίας μπορεί να βοηθήσει 
στο να περιοριστεί η ένταση της πυρκαγιάς και οι επιπτώσεις που 
θα έχει για το σπίτι σας.

Για να προετοιμάσετε την ιδιοκτησία σας για την περίπτωση 

δασικής πυρκαγιάς πρέπει να μελετήσετε:

1.  Αν έχετε επαρκώς προστατευόμενη έκταση και πώς 
θα διαχειριστείτε τη βλάστηση.

2.  Με ποιο τρόπο θα συντηρηθεί καλύτερα το σπίτι σας 
και τι βελτιώσεις μπορούν να γίνουν.

Αν δεν έχετε ακόμα συμπληρώσει το Έγγραφο Αυτό-Αξιολόγησης 
για τις Κατοικίες σε Δασική Πυρκαγιά [Household Bushfire 
Self-Assessment Tool], σας συμβουλεύουμε να το συμπληρώσετε 
ώστε να εξακριβώσετε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 
προστατευόμενη έκταση της ιδιοκτησίας σας. Το έγγραφο διατίθεται 
σε μορφή βιβλίου ασκήσεων στην Επαρχιακή Πυροσβεστική 
Υπηρεσία [CFA] στο Πακέτο Ετοιμότητας για Πυρκαγιά [Fire Ready 
Kit] ή μπορείτε να επισκεφτείτε το www.cfa.vic.gov.au για να 
συμπληρώσετε την αξιολόγηση μέσω διαδικτύου.

Η εικονογράφηση (αριστερά) παρέχει μια σύντομη 

επισκόπηση των βασικών ενεργειών προετοιμασίας 

που μπορείτε να κάνετε πριν από την περίοδο των 

δασικών πυρκαγιών. 

 Διαχείριση της Βλάστησης

 Συντήρηση Σπιτιού και Βελτιώσεις

Δείκτες Επικινδυνότητας για 

εκδήλωση Πυρκαγιάς
Ο Δείκτης Επικινδυνότητας για εκδήλωση Πυρκαγιάς αποτελεί μια 
πρόβλεψη της συμπεριφοράς της πυρκαγιάς, συμπεριλαμβανομένου 
του βαθμού δυσκολίας εξουδετέρωσης της πυρκαγιάς από τη στιγμή 
που θα ξεκινήσει.

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

�  Το είδος της απειλής που οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να 
αποτελέσουν για τη ζωή και την ιδιοκτησία οποιαδήποτε μέρα με 
δεδομένη πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών

�  Τον τύπο της συμπεριφοράς της δασικής πυρκαγιάς που μπορεί να 
εκδηλωθεί εκείνη την ημέρα.

Η Βικτόρια έχει υιοθετήσει νέους εθνικά αποδεκτούς Δείκτες 
Επικινδυνότητας για εκδήλωση Πυρκαγιάς. Το νέο Βαρόμετρο 
μέτρησης του Δείκτη Επικινδυνότητας για εκδήλωση Πυρκαγιάς θα σας 
προειδοποιήσει για τον κίνδυνο ώστε να μπορέσετε να ενεργήσετε. 
Οι Δείκτες Επικινδυνότητας για εκδήλωση Πυρκαγιάς θα αποτελούν 
στοιχείο της πρόβλεψης του καιρού και θα σας προειδοποιούν για τις 

ενέργειες που πρέπει να κάνετε ώστε να προετοιμαστείτε για την και 
κατά την ημέρα αυτή. Θα υπάρχει στις εφημερίδες, τις ραδιοφωνικές 
εκπομπές, την τηλεόραση και τους δικτυακούς τόπους της Επαρχιακής 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας [CFA] και του Υπουργείου Βιωσιμότητας και 
Περιβάλλοντος [DSE]. 

Υπάρχουν προτεινόμενες ενέργειες για κάθε βαθμό 

επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς, δείτε τον Πίνακα του 

Δείκτη Επικινδυνότητας για εκδήλωση Πυρκαγιάς (αριστερά).

Πλήρης Απαγόρευση Ανάματος Φωτιάς
Η Πλήρης Απαγόρευση Ανάματος Φωτιάς κηρύσσεται από την 
Επαρχιακή Πυροσβεστική Υπηρεσία [CFA] κατά τις ημέρες που οι 
φωτιές είναι πιθανό να εξαπλωθούν γρήγορα και είναι δύσκολο να 
τεθούν υπό έλεγχο. Κατά τις ημέρες Πλήρους Απαγόρευσης Ανάματος 
Φωτιάς ισχύουν νόμιμοι περιορισμοί με σκοπό τη μείωση της 
πιθανότητας εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Πλήρεις Απαγορεύσεις 
Ανάματος Φωτιάς μπορεί να κηρυχθούν σε κάποιες περιοχές αλλά 
όχι σε κάποιες άλλες και μπορεί να κηρυχθούν με διαφορετικό 
δείχτη επικινδυνότητας.

1.  Αποθηκεύστε τα εύφλεκτα 
υγρά αρκετά μακριά από 
το σπίτι. 

2.  Ξεσκαλίστε και απομακρύνετε 
τα ελαφρά καύσιμα υλικά όπως 
ξερό γρασίδι, φύλλα, κλαδάκια και 
σκόρπιους φλοιούς.

3.  Τοποθετήστε τους σωρούς 
ξύλων μακριά από το σπίτι.

4.  Τα λεπτά καλύμματα προστασίας 
της ρίζας των φυτών μπορούν να 
πιάσουν φωτιά, χρησιμοποιήστε 
εναλλακτικές λύσεις όπως χαλίκια 
ή πέτρες.

8.  Στεγανοποιήστε τους χώρους 
κάτω από τα πατώματα με 
μεταλλικό πλέγμα.

5.  Τοποθετήστε μεταλλικές συρμάτινες 
σήτες ή παντζούρια στα παράθυρα. 

6.  Διατηρήστε τις υδρορροές καθαρές 
από ξερά φύλλα. 

7.  Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα 
υλικά στέγης και στεγανοποιήστε 
τις χαραμάδες.

11.  Κλαδέψτε τα κλαδιά που 
προεξέχουν. 

10.  Απομακρύνετε εύφλεκτα υλικά από 
πλατφόρμες και βεράντες όπως 
κουτιά, έπιπλα, χαλιά πόρτας και 
σκυλόσπιτα.

9.  Φιάλες υγραερίου [LPG cylinders] – 
στρέψτε το σωλήνα εξαερισμού μακριά 
από το σπίτι και τοποθετήστε τις όρθιες 
σε ασφαλές μέρος.

12.  Διατηρείτε το 
γρασίδι χαμηλό 
κόβοντάς το συχνά.

Εσωτερική Ζώνη
Σε μια ακτίνα 10 μέτρων γύρω από το σπίτι 
εξασφαλίστε ότι:

•  Δεν υπάρχουν θάμνοι πάνω από 1 μέτρο κάτω 
από ή δίπλα σε παράθυρα

• Δεν υπάρχουν κλαδιά δέντρων που προεξέχουν
• Το γρασίδι έχει ύψος λιγότερο από 10 εκατοστά 
•  Τα καλύμματα προστασίας της ρίζας των φυτών 

και τα ξερά φύλλα έχουν βάθος λιγότερο από 
1 εκατοστό.

Εξωτερική Ζώνη
Έξω από την εσωτερική ζώνη των 10 μέτρων 
διαχειριστείτε τη βλάστηση ώστε μόνο το ήμισυ 
της έκτασης να είναι καλυμμένο με θάμνους και το 
γρασίδι να διατηρείται κοντό. Κρατήστε τους θάμνους 
ενωμένους σε συστάδα όπου είναι δυνατό.

Δείκτης Επικινδυνότητας 

για εκδήλωση Πυρκαγιάς
Προτεινόμενη Ενέργεια

Αν ζείτε σε μια περιοχή επιρρεπή σε δασικές πυρκαγιές η πιο ασφαλής 

επιλογή είναι να φύγετε την προηγούμενη νύχτα, ή νωρίς το πρωί. 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ

Η πιο ασφαλής επιλογή είναι να φύγετε νωρίς την ημέρα αν ζείτε σε μια 
περιοχή επιρρεπή σε δασικές πυρκαγιές και το Σχέδιό σας Διάσωσης 
από Δασική Πυρκαγιά είναι να φύγετε. Μείνετε μόνο αν το σπίτι σας 
είναι καλά προετοιμασμένο, σωστά κατασκευασμένο, και μπορείτε να 
το προστατέψετε ενεργά.

ΣΟΒΑΡΟΣ

Η πιο ασφαλής επιλογή είναι να φύγετε νωρίς την ημέρα αν ζείτε σε μια 
περιοχή επιρρεπή σε δασικές πυρκαγιές και το Σχέδιό σας Διάσωσης από 
Δασική Πυρκαγιά είναι να φύγετε. Μείνετε μόνο αν το σπίτι σας είναι καλά 
προετοιμασμένο και μπορείτε να το προστατέψετε ενεργά.

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ
Αν ζείτε σε μια περιοχή επιρρεπή σε δασικές πυρκαγιές και το Σχέδιό σας 
Διάσωσης από Δασική Πυρκαγιά είναι να φύγετε, η πιο ασφαλής επιλογή είναι 
να φύγετε στην αρχή της μέρας.

ΥΨΗΛΟΣ Ελέγξτε το Σχέδιό σας Διάσωσης από Δασική Πυρκαγιά.

ΧΑΜΗΛΟΣ–ΜΕΤΡΙΟΣ Ελέγξτε το Σχέδιό σας Διάσωσης από Δασική Πυρκαγιά.

ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΗΜΑ

(ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ)



Αποφύγετε να εγκλωβιστείτε στους δρόμους 

Προειδοποιήσεις Δασικών Πυρκαγιών

Αν και η Επαρχιακή Πυροσβεστική Υπηρεσία [CFA] 
θα κάνει ότι καλύτερο μπορεί για να παρέχει επίσημες 
προειδοποιήσεις, δεν πρέπει να περιμένετε να λάβετε 
προειδοποίηση για να φύγετε. Οι δασικές πυρκαγιές μπορεί 
να απειλήσουν ζωές και σπίτια μέσα σε λίγα λεπτά από το 
ξεκίνημά τους. Επειδή απλά δεν λάβατε προειδοποίηση, 
δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει απειλή• και μην περιμένετε 
κάποιο όχημα της πυροσβεστικής.

Πρέπει να παραμείνετε σε επιφυλακή, να παρακολουθείτε 
το εξωτερικό περιβάλλον για ενδείξεις πυρκαγιάς και να 
κάνετε ενέργειες για να βρείτε πληροφορίες. 

Συντονιστείτε με τις εκπομπές που μεταδίδουν ειδήσεις 
έκτακτης ανάγκης: το ABC και τους εμπορικούς 
ραδιοφωνικούς σταθμούς, και το τηλεοπτικό κανάλι 
SKYNews, για ενημέρωση σχετικά με τις φωτιές και 
προειδοποιήσεις κατά την περίοδο των πυρκαγιών. 

Όλοι οι συναγερμοί κινδύνου και οι προειδοποιήσεις 
θα καταχωρούνται στους δικτυακούς τόπους της 
Επαρχιακής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας [CFA] και του 
Υπουργείου Βιωσιμότητας και Περιβάλλοντος [DSE] στο: 
www.cfa.vic.gov.au ή στο www.dse.vic.gov.au

Μπορείτε επίσης να τηλεφωνήσετε στη Γραμμή Πληροφοριών 
για Δασικές Πυρκαγιές στη Βικτόρια (VBIL) στο 1800 240 667 
[Τηλεφωνική Υπηρεσία (TTY) για άτομα με προβλήματα 
ακοής 1800 122 969].

Όταν εκδίδονται προειδοποιήσεις δασικών 
πυρκαγιών χρειάζεται να κατανοήσετε το επίπεδο της 
προειδοποίησης. Υπάρχουν τρία επίπεδα, καθένα με 
αυξανόμενη σπουδαιότητα: 

1.  Ειδοποίηση – μια πυρκαγιά ξεκίνησε – γενικές 
πληροφορίες που σας κρατούν ενήμερους για τις 
εξελίξεις.

2.  Προσέξτε και Ενεργήστε – η φωτιά σάς πλησιάζει, 
οι συνθήκες αλλάζουν• πρέπει τώρα να ξεκινήσετε να 
κάνετε ενέργειες για να προστατέψετε τη ζωή σας και 
την οικογένειά σας.

3.  Προειδοποίηση Εκτάκτου Ανάγκης – βρίσκεστε 
σε επαπειλούμενο κίνδυνο και πρέπει να ενεργήσετε 
άμεσα. Θα πληγείτε από τη φωτιά.

Αποφύγετε να εγκλωβιστείτε στους δρόμους 

Αποφύγετε το οδήγημα σε περιοχές όπου έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά 
επειδή κατά τη διάρκεια μιας δασικής πυρκαγιάς οι δρόμοι είναι 
εξαιρετικά επικίνδυνοι.

Αν δείτε καπνό κάντε στροφή 180 μοιρών και οδηγήστε μακριά απ’ 
αυτόν. Αν εγκλωβιστείτε στο δρόμο αυτό αποτελεί απειλή για τη 
ζωή σας επειδή το αυτοκίνητο παρέχει ελάχιστη προστασία από 
την ακτινοβολούμενη θερμότητα.

Για να αυξήσετε την προστασία σας:

�  Παρκάρετε πίσω από ένα συμπαγές κτίσμα για να εμποδίσετε 
όσο περισσότερο γίνεται τη θερμότητα. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, 
σταματήστε στην άκρη του δρόμου σε μια ανοιχτή περιοχή, 
μακριά από χαλάσματα που μπορεί να πιάσουν φωτιά

�  Κλείστε τα παράθυρα του αυτοκινήτου σας, κλείστε τους 
εξαεριστήρες, ανάψτε τα φώτα κινδύνου και τους προβολείς σας, 
αφήστε τη μηχανή να δουλεύει και ρυθμίστε τον κλιματισμό στην 
ανακύκλωση του αέρα

�  Κατεβείτε όσο πιο χαμηλά γίνεται κάτω από το ύψος 
των παραθύρων

�  Σκεπαστείτε με μια μάλλινη κουβέρτα μέχρι να προσπεράσει 
το μέτωπο της φωτιάς. Αν έχετε νερό, πιείτε το

�  Βγείτε έξω από το αυτοκίνητο μόλις περάσει η φωτιά.

Αυτό το έντυπο είναι μόνο μια σύντομη επισκόπηση της επιβίωσης από δασική πυρκαγιά. Η Επαρχιακή Πυροσβεστική 

Υπηρεσία [CFA] έχει δημιουργήσει το Πακέτο Ετοιμότητας για Πυρκαγιά [Fire Ready Kit] για να σας βοηθήσει να 

κατανοήσετε τον κίνδυνο που διατρέχετε από μια δασική πυρκαγιά, να προετοιμάσετε την ιδιοκτησία σας και να φτιάξετε 

ένα Σχέδιο Επιβίωσης από Δασική Πυρκαγιά βάσει της απόφασής σας να φύγετε εγκαίρως ή να προστατέψετε ενεργά 

την ιδιοκτησία σας. Προμηθευτείτε ένα αντίγραφο του Πακέτου Ετοιμότητας για Πυρκαγιά της Επαρχιακής Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας κατεβάζοντάς το από το διαδίκτυο στο www.cfa.vic.gov.au ή τηλεφωνώντας στη Γραμμή Πληροφοριών για 

Δασικές Πυρκαγιές στη Βικτόρια στο 1800 240 667 για να σας σταλεί ένα αντίγραφο με το ταχυδρομείο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε 
το δικτυακό τόπο της Επαρχιακής Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας [CFA] στο www.cfa.vic.gov.au ή τηλεφωνείστε 
στη Γραμμή Πληροφοριών για Δασικές Πυρκαγιές στη 
Βικτόρια στο 1800 240 667.


