Καθαρίζουμε την αυλή, τη στέγη και τις υδρορροές από
σκουπίδια, ξηρά φύλλα και κλαδιά.

Κλαδεύουμε τα δέντρα γύρω από το σπίτι ώστε να μην
αγγίζουν τους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια ή τις
πλαστικές υδρορροές.

Αποψιλώνουμε τους χώρους της αυλής μας,
εσωτερικά και εξωτερικά στην περίμετρο.

∆εν αφήνουμε σκουπίδια ή γυάλινα αντικείμενα
(μπουκάλια, υπολείμματα πετρελαιοειδών,
χρωμάτων κ.ά.) σε υπαίθριους ακάθαρτους χώρους
γιατί μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη.

Αποφεύγουμε την απόρριψη ξηρών χόρτων ή άλλων
υλικών στο ύπαιθρο. Ενημερωνόμαστε για το
πλησιέστερο Πράσινο Σημείο για απόρριψή τους.

Φυλάσσουμε οποιαδήποτε εύφλεκτα υλικά υπάρχουν
στην αυλή μας μακριά από το σπίτι και σε
κλειστό χώρο.

Αποψιλώνουμε και καθαρίζουμε από εύφλεκτα
υλικά ανοικτούς οικοπεδοποιήσιμους χώρους
ή άλλους χώρους οι οποίοι βρίσκονται
υπό την ιδιοκτησία μας.
∆ιατηρούμε κυλίνδρους υγραερίου ή ντεπόζιτα
πετρελαίου οικιακής χρήσης σε καθαρούς χώρους και
μακριά από οποιαδήποτε εύφλεκτα υλικά
ή ξηρή βλάστηση.
Αποφεύγουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως:
Απόρριψη αποτσίγαρων.
Καύση άχρηστων αντικειμένων και σκουπιδιών.
Χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες
σε χώρους που δεν τηρούν μέτρα πυρασφάλειας.
Ο περίγυρος να είναι καθαρός από ξηρή βλάστηση
και εύφλεκτα υλικά σε περίμετρο 10-15 μέτρων.
Τα συστήματα καυσαερίων, γεννητριών, υδραντλιών
και οχημάτων να μην εκπέμπουν πάνω σε ξηρή
εύφλεκτη ύλη.
Βεβαιωνόμαστε ότι διαθέτουμε κατάλληλα εργαλεία
πυρόσβεσης καθώς και πυροσβεστήρα με ισχύουσα
ημερομηνία λήξης, καθώς και λάστιχο κήπου με παροχή
νερού που να καλύπτει όλη τη περίμετρο της κατοικίας μας.

Μπορούμε όλοι να συμβάλουμε
στην προστασία του περιβάλλοντος
και της περιουσίας μας

Εάν θα ανάψετε κάρβουνα ή ξύλα για ετοιμασία φαγητού:
Κάντε το σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (ψησταριά,
φούρνο ή εγκεκριμένο εκδρομικό χώρο).
Καθαρίστε σχολαστικά τη γύρω έκταση από όλη την ξηρή
βλάστηση και τα εύφλεκτα υλικά.
Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά για το άναμμα.
Μην αφήνετε κάρβουνα ή ξύλα χωρίς επιτήρηση.
Βεβαιωθείτε ότι τα κάρβουνα έχουν σβήσει εντελώς και
τοποθετήστε τα σε κλειστό μεταλλικό δοχείο.
Το άναμμα φωτιάς απαγορεύεται δια Νόμου
με αυστηρές ποινές, τόσο χρηματικές όσο και φυλάκιση.

