Πώς μπορεί να σας βοηθήσει το SES
Η υπηρεσία State Emergency Service [Πολιτειακή Υπηρεσία Έκτακτης
Ανάγκης] είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση των θυελλών. Αυτό
περιλαμβάνει σχεδιασμό για θύελλες και εκπαίδευση ατόμων σχετικά με
το πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους και την ιδιοκτησία τους.
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Το SES είναι αρμόδιο για την τοποθέτηση σάκων άμμου σε ακίνητα που
επηρεάζονται από ξαφνικούς χειμάρρους [flash flooding], την
τοποθέτηση μουσαμάδων σε στέγες που υπέστησαν ζημιά, το κόψιμο
επικίνδυνων δέντρων και κλαδιών, την παροχή συμβουλών ασφάλειας
για τις θύελλες και τη διάσωση ανθρώπων που παγιδεύονται ή
τραυματίζονται σε κτίρια που έχουν πληγεί από θύελλα.

ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΘΥΕΛΛΕΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ

132 500
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία της
οικογένειάς σας από τις θύελλες, τηλεφωνήστε στο SES στο
1800 201 000
www.ses.nsw.gov.au

Προστατεύοντας την οικογένεια
και την ιδιοκτησία σας
από θύελλες
Για βοήθεια έκτακτης ανάγκης σε θύελλες και
πλημμύρες τηλεφωνήστε στο SES στο 132 500

The worst in nature
The best in us.
Με την ευγενή υποστήριξη των

Διατρέχετε κίνδυνο από θύελλες;
Θύελλες (σφοδρές καταιγίδες) μπορούν να συμβούν οπουδήποτε, οποιαδήποτε
εποχή του έτους. Είναι πιο συνηθισμένες στη ΝΝΟ κατά τη διάρκεια της κύριας
εποχής θυελλών (από Οκτώβριο μέχρι τέλη Απριλίου), αλλά είναι σημαντικό να
είστε προετοιμασμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
Οι σφοδρές θύελλες μπορεί να προκαλέσουν σημαντική ζημιά. Μπορούν να
συνοδεύονται από καταρρακτώδη βροχή, ισχυρούς ανέμους, μεγάλους
χαλαζοκόκκους και αστραπές και μπορούν να προκαλέσουν ξαφνικούς
χειμάρρους, να παρασύρουν στέγες σπιτιών και να καταστρέψουν δέντρα και
ηλεκτροφόρα καλώδια.
Μπορείτε επίσης να επηρεαστείτε έμμεσα από θύελλες ακόμα κι αν η ιδιοκτησία
σας δεν έπαθε ζημιά. Αν κοπούν οι δρόμοι ή δεν έχετε ηλεκτρικό ή τηλέφωνο,
χρειάζεται να ξέρετε τι να κάνετε μόνοι σας - και πού να στραφείτε για βοήθεια.

Τι μπορείτε να κάνετε τώρα
Ο αριθμός κλήσεων στο SES μπορεί να μειωθεί κατά έως και δύο τρίτα αν κάνετε
βασική οικοκυρική (συντήρηση) γύρω από το σπίτι ή την επιχείρησή σας πριν από
τη θύελλα. Αυτά που μπορείτε να κάνετε τώρα περιλαμβάνουν το να:
•
Καθαρίζετε συχνά τα λούκια και τους σωλήνες καθόδου ομβρίων υδάτων
σας
•
Κλαδεύετε κλαδιά που εκτείνονται πάνω τους
•
Διατηρείτε την αυλή ή το μπαλκόνι σας απαλλαγμένα από περιττά
πράγματα, και
•
Εξασφαλίζετε ότι η στέγη σας δεν χρειάζεται επισκευή.
Μπορείτε επίσης να ετοιμάσετε ένα οικογενειακό κουτί έκτακτης ανάγκης. Αυτό θα
πρέπει να περιλαμβάνει είδη που θα χρειαστείτε εσείς και τα μέλη της οικογένειάς
σας σε θύελλες, πλημμύρες και άλλες έκτακτες ανάγκες.

Όταν μεταδίδεται προειδοποίηση θύελλας
•
•
•
•
•

Ακούτε τον τοπικό σας ραδιοσταθμό για πληροφορίες και συμβουλές
Φέρνετε μέσα στο σπίτι τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα
Μην πλησιάζετε παράθυρα
Σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας σε καλυμμένο μέρος και μακριά από δέντρα,
και
Βάλτε το οικογενειακό σας κουτί έκτακτης ανάγκης όπου μπορείτε να το
βρείτε εύκολα.

Αν χρειαστείτε βοήθεια από το SES, μετά τη θύελλα τηλεφωνήστε στο 132 500.
Για έκτακτες ανάγκες όπου απειλείται ζωή, τηλεφωνήστε στο 000 αμέσως.
Ενώ περνά η θύελλα, μείνετε μέσα στο σπίτι αν είναι δυνατόν. Αν οδηγείτε, ανάψτε
τα φώτα κινδύνου [hazard lights] και σταματήστε στην άκρη του δρόμου μακριά
από ρυάκια, δέντρα και ηλεκτροφόρα καλώδια. Αν βρίσκεστε στο ύπαιθρο, ψάξτε
για καταφύγιο έκτακτης ανάγκης - αλλά όχι κάτω από δέντρο.

Μετά τη θύελλα
•
•
•
•
•

Συνεχίστε να ακούτε τον τοπικό σας ραδιοσταθμό για πληροφορίες και συμβουλές
Ελέγξτε αν έπαθε ζημιά το σπίτι σας. Αν χρειαστείτε βοήθεια από το SES,
τηλεφωνήστε στο 132 500
Μην πλησιάζετε ρυάκια και υπονόμους, πεσμένα δέντρα και ηλεκτροφόρα
καλώδια και κτίσματα που έχουν πάθει ζημιά
Αν δεν χρειάζεστε βοήθεια οι ίδιοι, ελέγξτε τους γείτονές σας, και
Μην πηγαίνετε για περιήγηση.

Προετοιμαστείτε
Μερικά βασικά μέτρα που μπορείτε να λάβετε αμέσως τώρα περιλαμβάνουν το να έχετε
έναν κατάλογο 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, και
Μια αδιάβροχη τσάντα για τιμαλφή.

Αν είναι πιθανή ή απαιτείται εκκένωση, τοποθετήστε στο
κουτί έκτακτης ανάγκης σας:
•
•

•

•

Επαρκή ποσότητα των απαραίτητων φαρμάκων
Οποιαδήποτε ειδικά είδη που απαιτούνται για βρέφη και άτομα με αναπηρίες,
ασθενείς ή ηλικιωμένους
Γερά παπούτσια, και
Φρέσκα τρόφιμα και ροφήματα.

