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Ανακοίνωση
Αναγκαία η λήψη μέτρων προστασίας από το καπνό λόγω της
πυρκαγιάς στα Ψαχνά Ευβοίας
Αθήνα, 13 Αυγούστου 2019
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης
της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως πυρκαγιές»
επισημαίνονται τα ακόλουθα σχετικά με κίνδυνους στην υγεία από τις πυρκαγιές
και τα μέτρα προστασίας αφορούν τόσο τον πληθυσμό που βρίσκεται στην περιοχή
εκδήλωσης της πυρκαγιάς όσο και σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε αυτήν και
ενδέχεται να επηρεαστούν από αυτήν εξαιτίας της μεταφοράς του καπνού μέσω
των ανέμων.
Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η προσωρινή υπερσυγκέντρωση
ουσιών (όπως μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου (ΝΟx), διοξείδιο του
θείου, αιωρούμενα σωματίδια (Α.Σ.) καθώς και άλλες ουσίες οι οποίες ενδέχεται να
βρίσκονται εντός του πεδίου της πυρκαγιάς και να περιέχονται σε σκουπίδια,
εγκαταλειμμένα υλικά, οικίσκους κλπ. και απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα
εξαιτίας της καύσης) καθώς και η μεταφορά τους με τη βοήθεια του ανέμου σε
γειτνιάζουσες περιοχές ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα υγείας στο γενικό
πληθυσμό και στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Οι ομάδες υψηλού κινδύνου από
έκθεση σε καπνό είναι άτομα με άσθμα ή άλλα αναπνευστικά προβλήματα,
άτομα με καρδιοαγγειακές παθήσεις, χρονίως πάσχοντες, ηλικιωμένοι, παιδιά,
έγκυοι και καπνιστές.
Για το λόγο αυτό προτείνονται άμεσα μέτρα προστασίας του πληθυσμού όπως:





Πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών.
Παραμονή σε κλειστούς χώρους. Σε περίπτωση όπου κατοικημένες
περιοχές βρίσκονται πλησίον μιας δασικής πυρκαγιάς κι επηρεάζονται
από τον καπνό προτείνεται η ελάττωση των άσκοπων μετακινήσεων και η
παραμονή σε κλειστούς χώρους χωρίς απευθείας επικοινωνία με τον
εξωτερικό αέρα (κλείσιμο παραθύρων, πορτών και λοιπών διόδων αέρα
προς το εσωτερικό).
Εξασφάλιση του δροσισμού των εσωτερικών χώρων των κατοικιών.
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Παραμονή σε κλιματιζόμενους χώρους. Εφόσον οι κατοικίες διαθέτουν
σύστημα κλιματισμού, προτείνεται η χρήση του στη λειτουργία
ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η
επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους.
Σε περίπτωση χρήσης αυτοκινήτου, προτείνεται η ρύθμιση του
συστήματος κλιματισμού του οχήματος στη λειτουργία ανακύκλωσης του
εσωτερικού αέρα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η είσοδος του καπνού στο
χώρο των επιβατών. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποφεύγονται οι
άσκοπες μετακινήσεις και να χρησιμοποιούνται τα φώτα των οχημάτων
κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενα
ατυχήματα λόγω χαμηλής ορατότητας.
Μείωση των πηγών ρύπανσης του εσωτερικού αέρα εντός του σπιτιού.
Κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς πρέπει να αποφεύγεται το κάπνισμα
στο εσωτερικό των κατοικιών, το μαγείρεμα με τη χρήση ψησταριάς, η
χρήση τζακιού για ψήσιμο/μαγείρεμα, η χρήση αεροζόλ και οποιαδήποτε
άλλης πηγής που ενδέχεται να επιβαρύνει την ποιότητα του εσωτερικού
αέρα.
Χρήση μέτρων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) από τον καπνό. Κάποια άτομα
που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες ενδέχεται να απαιτηθεί να
χρησιμοποιήσουν μάσκες για να προστατευθούν από τον καπνό και τις
αναθυμιάσεις.
Διατήρηση της θερμοκρασίας σώματος και συχνή ενυδάτωση.
Συνδρομή σε άτομα χρήζοντα βοηθείας.
Άμεση ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που κάποιο άτομο ή οι οικείοι του
παρουσιάσουν οποιαδήποτε συμπτώματα εξαιτίας του καπνού ή των
συνθηκών της πυρκαγιάς (ενδεικτικά αναφέρονται η ξηροδερμία,
παραλήρημα, σπασμοί, καρδιοαναπνευστικά προβλήματα ή σε σε άτομα
που έχουν υποστεί εγκαύματα, είτε εξωτερικά εξαιτίας της πυρκαγιάς,
είτε εγκαύματα του εσωτερικού αναπνευστικού εξαιτίας της εισπνοής
θερμών αερίων.

Για πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών
πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής
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