ΣΗΝ ΑΣΤΠΑΛΑΘΑ
ΕΝΕΡΓΕΘΕ ΠΡΘΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΛΗΜΜΤΡΑ
Εάλ θαηνηθείηε ζε πεξηνρή πνπ θαηά ην παξειζόλ είρε πξνβιήκαηα από
πιεκκύξεο (π.ρ. Ληβάδη, Μαιηεδάλα, Πέξα Γηαιόο):







Βεβαησζείηε όηη ηα ξέκαηα γύξσ από ηα νηθόπεδα ζαο είλαη αλνηρηά.
Βεβαησζείηε όηη ηα θξεάηηα έμσ από ην ζπίηη ζαο δελ είλαη θξαγκέλα.
Δλεκεξώζηε ηνλ Γήκν γηα θιεηζηά ξέκαηα θαη ξπάθηα
Βεβαησζείηε όηη νη πδξνξξνέο ησλ ζπηηηώλ ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά.
Πεξηνξηζηείηε ζηηο αλαγθαίεο κεηαθηλήζεηο.
Απνθύγεηε ηελ εξγαζία θαη ηελ παξακνλή ζε ππόγεηνπο ρώξνπο, εάλ απηό δελ
είλαη απαξαίηεην.

ΕΝΕΡΓΕΘΕ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΘΑΡΚΕΘΑ ΣΗ ΕΜΦΑΝΘΗ ΠΛΗΜΜΤΡΑ






Δγθαηαιείςηε ππόγεηνπο ρώξνπο θαη κεηαθηλεζείηε ζε αζθαιέο πςειό
ζεκείν.
Με δηαζρίδεηε ρεηκάξξνπο πεδόο/ή ή κε ην απηνθίλεην ζαο. (π.ρ. ΛΙΜΝΗ)
Δγθαηαιείςηε ην απηνθίλεηό ζαο αλ αθηλεηνπνηήζεθε θαη ελδέρεηαη λα
παξαζπξζεί ή λα πιεκκπξίζεη.
Μείλεηε καθξηά από ειεθηξνθόξα θαιώδηα.
Μελ πιεζηάδεηε ζε πεξηνρέο, όπνπ έρνπλ ζεκεησζεί θαηνιηζζήζεηο.

ΕΝΕΡΓΕΘΕ Ε ΠΕΡΘΟΥΕ ΠΟΤ ΕΥΟΤΝ ΠΛΗΜΜΤΡΘΕΘ
Μείλεηε καθξηά από πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεκκπξίζεη ή είλαη επηθίλδπλεο λα
πιεκκπξίζνπλ μαλά ζηηο επόκελεο ώξεο.
 Καινύκε ην Σ.Δ.Π.Π.Α. ζην 2243061999 εάλ δελ κπνξνύκε λα αληηκεησπίζνπκε ην
πξόβιεκα κόλνη καο, γηα παξνρή βνήζεηαο
 Η πιεκκύξα ελδέρεηαη λα έρεη κεηαβάιεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλώξηκσλ πεξηνρώλ
θαη ηα λεξά λα έρνπλ παξαζύξεη κέξε ηνπ δξόκνπ, ησλ πεδνδξνκίσλ θιπ.
 Δγθπκνλνύλ θίλδπλνη από ζπαζκέλα νδνζηξώκαηα, πεξηνρέο κε επηθίλδπλε θιίζε,
ιαζπνξξνέο θιπ.
 Τα λεξά ελδέρεηαη λα είλαη κνιπζκέλα αλ έρνπλ παξαζύξεη καδί ηνπο
απνξξίκκαηα, λεθξά δώα θαη δηάθνξα αληηθείκελα.
 Πξνζέρεηε ώζηε ε παξνπζία ζαο λα κελ εκπνδίδεη ηα ζπλεξγεία δηάζσζεο.
 Μελ πιεζηάδεηε ζε πεξηνρέο όπνπ έρνπλ ζεκεησζεί θαηνιηζζήζεηο θαη πηώζεηο
βξάρσλ.
 Διέγμηε αλ ην ζπίηη ή ν ρώξνο εξγαζίαο ζαο θηλδπλεύεη από πηζαλή πηώζε βξάρσλ.
Αλ πξέπεη νπωζδήπνηε λα βαδίζεηε ή λα νδεγήζεηε ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ
πιεκκπξίζεη:



Πξνζπαζήζηε λα βξείηε ζηαζεξό έδαθνο.
Απνθύγεηε λεξά πνπ ξένπλ.






Αλ βξεζείηε κπξνζηά ζε δξόκν πνπ έρεη πιεκκπξίζεη ζηακαηήζηε θαη αιιάμηε
θαηεύζπλζε.
Απνθύγεηε ηα ιηκλάδνληα λεξά πνπ κπνξεί λα γίλνπλ αγσγνί ειεθηξηθνύ
ξεύκαηνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ππόγεηα θαιώδηα ειεθηξηθνύ
ξεύκαηνο ή δηαξξνέο από εγθαηαζηάζεηο.
Αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ησλ αξκόδησλ αξρώλ.

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΖΗΜΘΩΝ ΣΟ ΠΘΣΘ Η ΣΟ ΥΩΡΟ ΕΡΓΑΘΑ
Αλ ε πεξηνρή πνπ δηακέλεηε είρε εθθελσζεί, κελ επηζηξέςεηε, πξνηνύ νη αξρέο
ελεκεξώζνπλ όηη είλαη αζθαιέο.
Πξηλ αξρίζεηε ηηο δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ ζαο:



Κιείζηε ηελ ηξνθνδνζία ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, αθόκα θαη αλ ζηελ πεξηνρή
ζαο έρεη δηαθνπεί ην ξεύκα.
Κιείζηε ηελ παξνρή λεξνύ, θαζώο ην δίθηπν κπνξεί λα έρεη ππνζηεί βιάβεο.

Γηα λα εμεηάζεηε έλα θηίξην πνπ έρεη πιεκκπξίζεη, δείμηε ηδηαίηεξε πξνζνρή:




Φνξέζηε θιεηζηά παπνύηζηα, ώζηε λα απνθύγεηε ηξαπκαηηζκνύο ζηα πόδηα
από αληηθείκελα ή αλσκαιίεο ζην έδαθνο, πνπ θξύβνληαη από ηα λεξά.
Δμεηάζηε ηνίρνπο, πόξηεο, ζθάιεο θαη παξάζπξα.
Δμεηάζηε ηα δίθηπα ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, λεξνύ, απνρέηεπζεο.

ΘΤΜΗΘΕΘΣΕ: Οη θίλδπλνη από ηελ πιεκκύξα δελ ππνρωξνύλ ακέζωο κεηά ηελ
έλαξμε ηεο απόζπξζεο ηωλ πδάηωλ.

