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Ξαφνική Πλημμύρα
Μπορεί επίσης να σημειωθεί ξαφνική πλημμύρα [flash flooding] στην περιοχή σας.
Αυτό μπορεί να προκληθεί από δυνατή βροχή. Οι περιοχές που είναι επιρρεπείς σε
ξαφνικές πλημμύρες είναι οι υπόνομοι, οι χαμηλές περιοχές, τα ρυάκια και τα φρεάτια
των δρόμων. Μην οδηγείτε και μην περνάτε με ποδήλατο ή με τα πόδια μέσα από
πλημμυρικά νερά.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει το SES

Αντιπλημμυρική
Προστασία

Η Πολιτειακή Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης [State Emergency Service] είναι υπεύθυνη
για την αντιμετώπιση πλημμυρών στη ΝΝΟ. Αυτό συμπεριλαμβάνει σχεδιασμό για
πλημμύρες και εκπαίδευση ατόμων σχετικά με το πώς να προστατεύουν τον εαυτό
τους και την ιδιοκτησία τους.
Το SES είναι αρμόδιο για πληροφορίες σχετικά με πλημμύρες, συμβουλές ασφάλειας,
εκκένωση, διάσωση και παροχή των αναγκαίων σε άτομα που έχουν αποκοπεί από
πλημμυρικά νερά.

ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ SES ΣΤΟ

132 500
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εθελοντισμό στο SES, τηλεφωνήστε στο

1800 201 000
www.ses.nsw.gov.au

Προστασία της οικογένειας και της
ιδιοκτησίας σας από τις πλημμύρες

Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να ετοιμάσετε ένα Οικιακό
Κουτί Έκτακτης Ανάγκης [Home Emergency Kit], επισκεφθείτε
τον ιστοχώρο του SES:
www.ses.nsw.gov.au

Για βοήθεια έκτακτης ανάγκης σε πλημμύρες και
καταιγίδες, τηλεφωνήστε στο SES στο 132 500
Τηλεφωνική Υπηρεσία Διερμηνέων 13 14 50
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Διατρέχετε κίνδυνο από πλημμύρες;

Όταν είναι πιθανή μια πλημμύρα

Αν ζείτε κοντά σε ρυάκι, ποταμό ή κύριο αποχετευτικό αγωγό νερών από καταιγίδες, ή σε
χαμηλή περιοχή, μπορεί να διατρέχετε κίνδυνο από πλημμύρες ακόμα κι αν δεν έχετε
προσωπικά αντιμετωπίσει πλημμύρες. Η δυνατή βροχή μπορεί επίσης να προκαλέσει
ξαφνικές πλημμύρες [flash flooding], όπου η στάθμη του νερού μπορεί να ανέλθει
γρήγορα και το νερό να ρέει με μεγάλη ταχύτητα.

• Ακολουθείτε τις συμβουλές του SES που συμπεριλαμβάνουν στοίβαγμα των επίπλων

Τι μπορείτε να κάνετε τώρα;
• Εξακριβώστε αν ζείτε σε περιοχή που πλημμυρίζει επικοινωνώντας με το Δήμο σας
• Μάθετε σε πόσο βάθος θα μπορούσε να φτάσει το νερό μέσα και γύρω από το σπίτι
σας
• Μάθετε αν ίσως χρειάζεται να εγκαταλείψετε την περιοχή ή αν θα ήταν πιθανό να
αποκοπείτε λόγω πλημμυρικών νερών
• Ανακαλύψτε την ασφαλέστερη διαδρομή αν ίσως χρειαστεί να εγκαταλείψετε την
περιοχή
• Κρατήστε τους τοπικούς σας αριθμούς επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης κοντά σας (μια
καλή θέση είναι πάνω στο ψυγείο σας)
• Ελέγξτε τον ιστοχώρο του SES για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
προετοιμασία για πλημμύρες
Μπορείτε επίσης να ετοιμάσετε ένα Οικιακό Κουτί Έκτακτης Ανάγκης [Home Emergency
Kit]. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει είδη που εσείς και μέλη της οικογένειάς σας θα
χρειαστείτε σε πλημμύρες, καταιγίδες (θύελλες) και άλλες έκτακτες ανάγκες.

Προετοιμαστείτε
Ορισμένα βασικά μέτρα που μπορείτε να λάβετε αμέσως τώρα περιλαμβάνουν το να
έχετε μια λίστα αριθμών έκτακτης ανάγκης κοντά στο τηλέφωνο και να ετοιμάσετε ένα
κουτί έκτακτης ανάγκης.

Το κουτί έκτακτης ανάγκης σας θα πρέπει πάντα να περιέχει:
• Ένα φορητό ραδιόφωνο με εφεδρικές μπαταρίες
• Ένα φακό (κλεφτοφάναρο) με εφεδρικές μπαταρίες
• Ένα κουτί πρώτων βοηθειών
• Κεριά και αδιάβροχα σπίρτα
• Σημαντικά έγγραφα που περιλαμβάνουν αριθμούς επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης
• Ένα αντίγραφο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης σας
• Μια αδιάβροχη τσάντα για τα αντικείμενα αξίας
Αν είναι πιθανή ή απαιτείται εκκένωση, τοποθετήστε στο κουτί έκτακτης
ανάγκης σας:
• Επαρκή ποσότητα απαιτούμενων φαρμάκων
• Οποιεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις για βρέφη και αναπήρους, ασθενείς ή ηλικιωμένους
• Γερά παπούτσια
• Φρέσκα τρόφιμα και ροφήματα
Αν χρειάζεστε βοήθεια από το SES, τηλεφωνήστε στο 132 500.
Για έκτακτες ανάγκες όπου απειλείται ζωή, τηλεφωνήστε στο 000 αμέσως.

• Ακούτε τον τοπικό σας ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σταθμό για πληροφορίες και
συμβουλές

•
•
•
•

σας σε πάγκους και τραπέζια (ηλεκτρικά είδη στο πάνω μέρος) και δέσιμο
αντικειμένων που θα μπορούσαν να επιπλεύσουν και να προκαλέσουν ζημιά
Τοποθετήστε τα σκουπίδια, χημικές ουσίες και δηλητήρια πολύ πιο ψηλά από την
αναμενόμενη στάθμη του νερού
Εντοπίστε σημαντικά έγγραφα, τιμαλφή και ενθύμια και βάλτε τα στο κουτί έκτακτης
ανάγκης σας
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τοποθετήσουν το απόθεμα, αρχεία και εξοπλισμό πιο
ψηλά και να δώσουν στους υπαλλήλους αρκετό χρόνο να πάνε σπίτι και να
προετοιμαστούν κι αυτοί
Προετοιμάστε οποιαδήποτε κατοικίδια ζώα έχετε εξασφαλίζοντας ότι έχετε
συσκευάσει τυχόν είδη που χρειάζεστε και είναι έτοιμα να μπουν στο Οικιακό Κουτί
Έκτακτης Ανάγκης [Home Emergency Kit] σας

Κατά τη διάρκεια πλημμύρας
• Μην οδηγείτε και μην περνάτε με ποδήλατο ή με τα πόδια μέσα από

πλημμυρικό νερό. Αυτό αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου κατά τη διάρκεια
πλημμύρας. Το νερό μπορεί να είναι πιο βαθύ και να ρέει γρηγορότερα
από ό,τι νομίζετε και μπορεί να περιέχει αντικείμενα κρυμμένα κάτω από
την επιφάνεια. Μπορεί επίσης να υπάρχουν σκουπίδια και λύματα
υπονόμων στα πλημμυρικά νερά
• Εξακολουθήστε να ακούτε τον τοπικό σας ραδιοσταθμό για πληροφορίες
και συμβουλές
• Κρατήστε επαφή με τους γείτονές σας
• Προετοιμαστείτε για πιθανή εκκένωση αν σας ζητηθεί

Αν χρειαστεί να εκκενώσετε το χώρο
•
•
•
•
•
•
•

Πάρτε μαζί σας το κουτί έκτακτης ανάγκης σας
Κλείστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου (γκαζιού) και νερού όταν φεύγετε
Θα ενημερωθείτε σε ποιο κέντρο προσωρινής διαμονής [evacuation centre] να πάτε
Πηγαίνετε στο ενδεδειγμένο κέντρο προσωρινής διαμονής πολύ πριν κλείσουν οι
δρόμοι
Εγγραφείτε στο κέντρο προσωρινής διαμονής
Αν μένετε με φίλους ή συγγενείς, πείτε το σε κάποιον
Ελέγξτε την ασφάλεια των γειτόνων σας

Αν είστε απομονωμένοι
Το SES θα παράσχει αναγκαία είδη σε κοινότητες και ακίνητα που
έχουν απομονωθεί.

Αποκατάσταση από μια σοβαρή πλημμύρα
Θα δημιουργηθεί ένα τοπικό κέντρο αποκατάστασης από το
Department of Community Services (DOCS) από όπου θα μπορείτε
να λαμβάνετε συμβουλές για θέματα από ασφαλιστικά μέχρι
συμβουλευτικά ζητήματα.

