Κάθε χρόνο 9 στις 10 πυρκαγιές στα δάση και στην ύπαιθρο
οφείλονται σε δικές μας δραστηριότητες…
Εάν θα ανάψεις κάρβουνα ή ξύλα
για ετοιμασία φαγητού:
Κάνε το σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο
(ψησταριά, φούρνο ή εγκεκριμένο
εκδρομικό χώρο).
Καθάρισε σχολαστικά τη γύρω έκταση
από όλη την ξηρή βλάστηση και τα
εύφλεκτα υλικά.
Μην χρησιμοποιείς εύφλεκτα υγρά για το άναμμα.
Μην αφήνεις τα κάρβουνα ή τα ξύλα
χωρίς επιτήρηση.
Βεβαιώσου ότι τα κάρβουνα έχουν σβήσει
εντελώς και τοποθέτησέ τα σε κλειστό
μεταλλικό δοχείο.
Βεβαιώσου ότι διαθέτεις μέσα πυρόσβεσης.

Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσεις εργαλεία
ή γεωργικά μηχανήματα που παράγουν
σπινθήρες ή φλόγα
(οξυγονοκόλληση, σμυρίλιο, κ.ά.):
Βεβαιώσου ότι ο περίγυρος είναι καθαρός από ξηρή
βλάστηση και εύφλεκτα υλικά σε περίμετρο 10-15 μέτρων.
Βεβαιώσου ότι το σύστημα καυσαερίων του γεωργικού
ή άλλου μηχανήματος εκπέμπει ανοδικά.
Βεβαιώσου ότι διαθέτεις μέσα πυρόσβεσης.

ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΑΜΗΣ (ΚΑΨΑΛΙΣΜΑ)
ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ.
Η ΚΑΥΣΗ ΧΟΡΤΩΝ, ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ.
ΚΑΥΣΗ ΞΗΡΩΝ ΚΛΑ∆ΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟ∆Ο.

Μην χρησιμοποιείς
εύφλεκτα υλικά στην
εξωτερική πλευρά
του σπιτιού (παράθυρα,
υδρορροές, κ.ά).

Κάλυψε τις καμινάδες
και τα παράθυρα με
μεταλλικό πλέγμα (σήτα).
Βεβαιώσου ότι διαθέτεις κατάλληλα
εργαλεία πυρόσβεσης, καθώς και
πυροσβεστήρα με ισχύουσα ημερομηνία λήξης.
Καθάρισε την αυλή,
τη στέγη και τις υδρορροές
από σκουπίδια, ξηρά φύλλα
και κλαδιά.

Κλάδεψε τα δέντρα γύρω
από το σπίτι, ώστε να μην
αγγίζουν τους τοίχους, τη
στέγη και τα μπαλκόνια.

Τοποθέτησε στην αυλή
τουλάχιστον μια βρύση
με λάστιχο ποτίσματος
που να καλύπτει όλους
τους χώρους.

Φύλαξε τα καυσόξυλα
και άλλα εύφλεκτα υλικά
μακριά από το σπίτι σε
κλειστό χώρο.

Μάθε πού βρίσκεται το
πλησιέστερο Πράσινο
Σημείο για απόρριψη
ξηρών χόρτων και
κλαδεμάτων.

Μην αφήνεις σκουπίδια ή γυάλινα αντικείμενα (μπουκάλια, υπολείμματα πετρελαιοειδών, χρωμάτων κ.ά.) στο δάσος γιατί μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη.
Μην πετάς αποτσίγαρα.
Τυπώθηκε σε ανακυκλωμένο χαρτί
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