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1.  Γνωρίστε τον κίνδυνο 
• Οι πλημμύρες είναι επικίνδυνες και μπορούν να σκοτώσουν
• Οι πλημμύρες μπορεί να διακόψουν τις τηλεφωνικές γραμμές, το νερό, το ηλεκτρικό, την αποχέτευση 

και την παροχή γκαζιού
• Ενημερωθείτε από τον Δήμο σας για το ιστορικό πλημμυρών στην περιοχή σας και για το ύψος που 

έχουν φτάσει στο παρελθόν
• Μιλήστε με ανθρώπους που έχουν ζήσει στην περιοχή σας για αρκετό καιρό, σχετικά με τον κίνδυνο 

πλημμύρας στην περιοχή σας
• Προσέξτε τα σημάδια πλημμυρών, όπως τις δυνατές βροχοπτώσεις και τα νερά που ρέουν γρήγορα ή 

με τάση ανοδικής στάθμης
• Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ses.nsw.gov.au της Πολιτειακής Υπηρεσίας Εκτάκτου Ανάγκης 

ΝΝΟ (NSW SES) για περισσότερες πληροφορίες 

2. Μάθετε πού να πάτε
• Μην οδηγείτε αυτοκίνητο ή μηχανή και μην περπατάτε εν μέσω υδάτων της πλημμύρας.  

Βρείτε ασφαλέστερη οδό διαφυγής
• Επικοινωνήστε με φίλους ή συγγενείς που διαμένουν εκτός περιοχής για την πιθανότητα να μείνετε 

σπίτι τους
• Σκεφτείτε ασφαλή τρόπο διαφυγής σε περίπτωση που χρειαστεί να εκκενώσετε την περιοχή

3.  Μάθετε ποιόν να καλέσετε
• Τηρείτε μια λίστα τηλεφωνικών αριθμών εκτάκτου ανάγκης στο τηλέφωνό σας ή κάπου προσβάσιμα
• Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης για βοήθεια έναντι πλημμυρών ή καταιγίδων, καλέστε την 

Πολιτειακή Υπηρεσία Εκτάκτου Ανάγκης ΝΝΟ (NSW SES) στο τηλέφωνο 132 500 
• Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που απειλείται η ζωή σας, καλέστε 000 (τα τρία μηδενικά) 

4. Μοιραστείτε τον σχεδιασμό σας
• Προετοιμάστε σχέδιο έναντι των πλημμυρών μαζί με την οικογένεια και τους γείτονές σας
• Εάν έχετε δική σας επιχείρηση, προετοιμάστε σχέδιο έναντι των πλημμυρών μαζί με τους γείτονές σας
• Κάνετε τακτικά δοκιμές του σχεδιασμού σας

5. Προετοιμάστε ένα κουτί εκτάκτου ανάγκης με τα βασικά 
• Φτιάξτε ένα κουτί εκτάκτου ανάγκης με ραδιόφωνο που έχει φορητή μπαταρία, φακό,  

επιπλέον μπαταρίες, κουτί πρώτων βοηθειών, κεριά, αδιάβροχα σπίρτα, σημαντικά έγγραφα,  
σχέδια εκτάκτου ανάγκης, τηλεφωνικές επαφές έκτακτης ανάγκης και μια αδιάβροχη τσάντα

• Αποθηκεύστε το κουτί σε εύκολα προσβάσιμο μέρος
 

6. Μάθετε πότε να δράσετε 
• Παρακολουθείτε τις μεταβολές καιρού-η Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδίδει Επιφυλακή Πλημμύρας 

και Προειδοποιήσεις στην ιστοσελίδα www.bom.gov.au/nsw/warnings
• Ακολουθήστε τις Οδηγίες Εκκένωσης όπως αυτές περιγράφονται- αν δεν συμμορφώνεστε με τις οδηγίες, 

θέτετε σε κίνδυνο την ζωή σας και την ζωή της οικογένειάς σας 

7. Ελέγξτε το πακέτο ασφάλισής σας 
• Σε περίπτωση που διατηρείτε πακέτο ασφάλισης, ελέγξτε ότι είναι σε ισχύ και ότι σας καλύπτει ως 

προς τους κινδύνους που αφορούν την περίπτωσή σας

8. Διατηρείτε πρόσβαση στον ραδιοφωνικό σταθμό του ABC της περιοχής σας 
• Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός του ABC (Αυστραλιανή 

Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία) θα μεταδίδει προειδοποιήσεις εκτάκτου ανάγκης, πληροφορίες και 
τελευταίες ενημερώσεις

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ραδιόφωνο με μπαταρίες

Ενέργειες ετοιμότητας 
έναντι των πλημμυρών 

(ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΝΟ)

ΓΓΙΑΙΑ Β ΒΟΗΘΕΟΗΘΕΙΑΙΑ Σ ΣΕΕ Π ΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ Ε ΕΚΚΤΤΑΑΚΚΤΤΗΗΣΣ Α ΑΝΝΑΑΓΓΚΚΗΗΣΣ    
ΣΣΕΕ ΠΛΗΜ ΠΛΗΜΜΜΥΥΡΡΑΑ Κ ΚΑΑΙΙ Κ ΚΑΑΤΤΑΑΙΓΙΓΙΙΔΔΑΑ Κ ΚΑΑΛΕΛΕΣΣΤΤΕΕ Κ ΚΑΑΛΕΛΕΣΣΤΤΕΕ  

132 500
Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που απειλείται η ζωή σας,  

καλέστε 000 (τα τρία μηδενικά) 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.ses.nsw.gov.au
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