ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Γενικές Οδηγίες για θέματα πυρασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Εφιστούμε την προσοχή σε όλα τα μέλη του Τμήματος Χημείας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά
τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και να ενημερώνουν άμεσα για κάθε πρόβλημα που
προκύπτει:


την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199

 11771, τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης, την οποία μπορείτε να καλείτε επί 24/ώρου βάσεως,
από οποιοδήποτε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο (εντός νομού Αχαΐας). Η τηλεφωνική αυτή γραμμή
συνδέεται απ' ευθείας με τους φύλακες του Πανεπιστημίου, για άμεση παροχή βοήθειας.
 6978188881 και 6978188882, αριθμοί κλήσης των φυλάκων (εντός και εκτός νομού Αχαΐας).
Επίσης,
σας
ενημερώνουμε
ότι
στην
ιστοσελίδα
του
Πανεπιστημίου:
https://www.upatras.gr/el/node/6128 έχουν αναρτηθεί διάγραμμα ενεργειών και σαφείς οδηγίες για την
περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά στην Πανεπιστημιούπολη.

Γενικές Οδηγίες για Δασικές Πυρκαγιές
(Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Αχαΐας)
Για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά

Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά
(οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου, που εκτοξεύει σπινθήρες).
 Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές (barbeque) κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών, ούτε σε
χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά.
 Σε καμία περίπτωση, δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο.
 Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα, από το παράθυρο του αυτοκινήτου, ούτε όταν
βρισκόμαστε στο δάσος.
 Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, διότι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους, ούτε γυάλινα μπουκάλια,
διότι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας.
 Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών – πυροτεχνημάτων, σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή
απόσταση από δασικές εκτάσεις.
 Δε σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων
διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, μετά το σβήσιμο της μηχανής, καθιστώντας
ορατό τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς.
 Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από τις εξατμίσεις όλων των τύπων οχημάτων
μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιά.
 Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος, σε περιόδους υψηλού
κινδύνου.
Ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβούμε, μόλις αντιληφθούμε μια πυρκαγιά:
• Τηλεφωνούμε ΑΜΕΣΩΣ στον αριθμό κλήσης 199 και δίνουμε σαφείς πληροφορίες, τόσο για την τοποθεσία
και το ακριβές σημείο που βρισκόμαστε, όσο και για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπουμε την πυρκαγιά.
• Περιγράφουμε το είδος της βλάστησης που καίγεται.
• Προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
• Ενημερώνουμε για την ένταση και τη διεύθυνση του ανέμου στην περιοχή.

