ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αυτοτελής ∆/νση Πολιτικής Προστασίας

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση ατυχήµατος που σχετίζεται µε τη διαρροή τοξικών και επικίνδυνων
ουσιών, απαιτείται η λήψη µέτρων αυτοπροστασίας προκειµένου να διαφυλαχθεί η
υγεία των πολιτών από χηµικές ουσίες, εκρήξεις και θερµική ακτινοβολία.

Α. Πριν το ατύχηµα
Προετοιµαστείτε
•

Συγκεντρώστε

στον

ίδιο

χώρο

και

φροντίστε

να

είναι

εύκολο

να

συγκεντρωθούν σε λίγο χρόνο:

•

o

Μονωτικές ταινίες

o

Πλαστικές σακούλες και χαρτοταινίες

o

Ψαλίδια

o

Πετσέτες και πανάκια

o

Ραδιόφωνο για ενηµέρωση

o

Φακό για την περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης

o

Μπαταρίες για το φακό και το ραδιόφωνο.

o

Εµφιαλωµένο νερό σε µικρές ποσότητες

Επιλέξτε το δωµάτιο του σπιτιού που προσφέρει τη µεγαλύτερη δυνατή
προστασία. Λάβετε υπόψη ότι το δωµάτιο πρέπει:
o

Να βρίσκεται στο κέντρο του σπιτιού

o

Να έχει ελάχιστο αριθµό παραθύρων και πορτών που ασφαλίζουν
ερµητικά

o

Το παράθυρο να µην βρίσκεται προς την πλευρά του κινδύνου

o

Συγκοινωνεί µε το κύριο µπάνιο ή το WC

o

Βρίσκεται στον τελευταίο όροφο
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Β. Κατά τη διάρκεια του ατυχήµατος
Αν είστε σε ανοικτό και κοντά στο σηµείο του ατυχήµατος
•

Προφυλάξτε κατ’ αρχήν τον εαυτό σας.

•

Προσφέρετε βοήθεια σε όσους της χρειάζονται µόνο αν γνωρίζεται πώς να
ενεργήσετε.

•

Αποµακρυνθείτε άµεσα από το σηµείο του ατυχήµατος µε κατεύθυνση
αντίθετη από αυτή του πνέοντος ανέµου.

•

Μην περπατάτε και µην αγγίζετε άσκοπα εκεί που βρίσκεται η ουσία που έχει
διαρρεύσει.

•

Μην καπνίζετε.

•

Καλύψτε το σώµα σας όσο το δυνατόν περισσότερο.

•

«Φιλτράρετε» τον αέρα που αναπνέετε από επικίνδυνα αέρια σκόνη ή
σταγονίδια καλύπτοντας µε µια διπλωµένη πετσέτα ή πανί το στόµα µε τη
µύτη σας και παίρνεται ελαφρές αναπνοές.

•

Κατευθυνθείτε σε ασφαλείς χώρους.

Αν είστε σε κλειστό χώρο (οικία η χώρο εργασίας)
•

Κλείστε όλα τα παράθυρα και τις εξωτερικές και εσωτερικές πόρτες του
σπιτιού χωρίς να τις κλειδώσετε.

•

Επικαλύψτε µε κολλητική µονωτική ταινία (χαρτοταινία) τις χαραµάδες (και
στις τέσσερις πλευρές) σε πόρτες και παράθυρα καθώς και γύρω από το
πόµολο της πόρτας.

•

Κλείστε τα κλιµατιστικά µηχανήµατα και τα ανοίγµατά τους µε πλαστική
σακούλα.

•

Κλείστε τα συστήµατα εξαερισµού, τους ανεµιστήρες, τον απορροφητήρα της
κουζίνας και εν γένει τα συστήµατα ψύξης – θέρµανσης και τις καµινάδες των
τζακιών.

•

Πηγαίνετε στο προ-αποφασισµένο δωµάτιο.

•

Μην χρησιµοποιείτε τον ανελκυστήρα.

•

Ειδοποιείστε τους γείτονες, ιδίως αν πρόκειται για ηλικιωµένους.

•

Ανοίχτε το ραδιόφωνο και την τηλεόραση για πληροφόρηση για το ατύχηµα
και τα αναγκαία µέτρα προστασίας.

•

Μην χρησιµοποιείτε άσκοπα το τηλέφωνο και αποφύγετε την τηλεφωνική
επικοινωνία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνοµία, Νοσοκοµεία και
Σωστικές Αρχές, εκτός αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη.
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•

Απενεργοποιήστε όλες της πηγές που θα µπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη
(εστίες φωτιάς ή µηχανές που βρίσκονται σε λειτουργία).

•

Αποµακρυνθείτε

από

τα

παράθυρα

για

αποφυγή

τραυµατισµού

από

θραύσµατα τζαµιών (αν υπάρχει πιθανότητα φωτιάς ή έκρηξης).
•

Αν εισέλθουν επικίνδυνα αέρια στο κτίριο διπλώστε αρκετές φορές µια
πετσέτα ή ένα πανί, καλύψτε το στόµα και τη µύτη σας και πάρτε ελαφρές
αναπνοές.

Επισηµαίνεται:
Στην περίπτωση που συµβαίνουν µεγάλα τεχνολογικά κλείνοντας όλα τα ανοίγµατα
σε ένα σπίτι επιτυγχάνεται υψηλής στάθµης προστασίας , εφόσον ο µολυσµένος
αέρας έχει µείνει έξω από το σπίτι.
Με την λήψη των ανωτέρω µέτρων ∆ΕΝ υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί έλλειψη
οξυγόνου στο εσωτερικό του κτιρίου.

Αν ζητηθεί εκκένωση της περιοχής από τις αρχές
•
•

Ακολουθείστε τις οδούς διαφυγής που θα σας υποδειχθούν.
Ανοίχτε το ραδιόφωνο ώστε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και τις
οδηγίες των αρµόδιων αρχών.

•

Αν έχετε χρόνο σφραγίστε τα ανοίγµατα του σπιτιού (κλιµατιστικά, πόρτες,
παράθυρα κτλ) ώστε να µειώσετε τη ρύπανσή του.

Οι οδηγοί αυτοκινήτων µπορεί να βρουν κάποια προστασία µικρής διάρκειας στα
αυτοκίνητά τους, αν κλείσουν τα παράθυρα, τον κλιµατισµό και τον εξαερισµό.

Β. Μετά την επέλαση του κινδύνου
•

Περιµένετε την αναγγελία της λήξης του συναγερµού από τις αρµόδιες αρχές
και τη λήψη σχετικών οδηγιών.

•

Αερίστε πολύ καλά όλα τα δωµάτια του σπιτιού και καθαρίστε όλον τον
οικιακό εξοπλισµό (παράθυρα, χαλιά, δάπεδα) και όλους τους εξωτερικούς
χώρους (βεράντες, σκάλες, ταράτσα).
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•

Όποτε ευρίσκεστε εκτός σπιτιού και στη συνέχεια µπείτε σε αυτό αφήστε έξω
τα παπούτσια (µόνο για τις πρώτες µέρες µετά το συµβάν).

•

Κάνετε κάθε µέρα ντους, µε καλό πλύσιµο στα χέρια, στα µαλλιά στο
µουστάκι και στα γένια.

•

Μην καταναλώνεται φρούτα και λαχανικά της περιοχής. Προτιµάτε τα
συσκευασµένα από άλλες περιοχές.

•

Προσέξτε τα µικρά παιδιά να µη βάζουν στο στόµα τους αντικείµενα που
έχουν ρυπανθεί από τοξικές ουσίες.

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης

− Ευρωπαϊκός Αριθµός Έκτακτης Ανάγκης : 112
− Πυροσβεστικό Σώµα

: 199

− Αστυνοµία

: 100

− ΕΚΑΒ

: 166

− Κέντρο ∆ηλητηριάσεων

: 210779377
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