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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Τν γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Δήκνπ Ακπληαίνπ ζαο πιεξνθνξεί,
ελ όςε ησλ έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ, ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα
θάλεηε πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρηνλνπηώζεσλ.
ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΥΙΟΝΟΠΣΩΗ Η ΣΗΝ ΥΙΟΝΟΘΤΕΛΛΑ
Εάν κατοικείτε σε πεπιοσή πος αντιμετωπίζει πποβλήματα από
σιονοπτώσειρ:
Πξνκεζεπηείηε πιηθό ζέξκαλζεο (αθνξά
θπξίσο ηνπο νξεηλνύο νηθηζκνύο) θαη
ηξόθηκα γηα αξθεηέο εκέξεο.
Εάλ δηακέλεηε ζε δύζβαηε πεξηνρή,
θξνληίζηε λα έρεηε ηνλ απαξαίηεην
εμνπιηζκό γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ρηνληνύ
(π.ρ. θηπάξηα).
ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΥΙΟΝΟΠΣΩΗ Ή ΣΗ
ΥΙΟΝΟΘΤΕΛΛΑ
Εάν βπίσκεστε σε εξωτεπικό σώπο:
Οδεγεζείηε ζε αζθαιέο κέξνο.
Μελ εθηίζεζηε ζηε ρηνλνζύειια. Αλ ρξεηαζηεί λα βξεζείηε ζε
εμσηεξηθό ρώξν ληπζείηε θαηάιιεια, θαη πξνηηκήζηε πνιιά
ζηξώκαηα από ειαθξηά θαη δεζηά ξνύρα παξά έλα βαξύ ξνύρν.
Φξνληίζηε ην εμσηεξηθό ξνύρν λα είλαη αδηάβξνρν. Φνξέζηε δεζηέο
θαη αδηάβξνρεο κπόηεο.
Σε πεξηνρέο, όπνπ πξνβιέπνληαη ρηνλνπηώζεηο, απαηηείηαη ηδηαίηεξε
πξνζνρή θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο.
Όηαλ είλαη απαξαίηεην λα κεηαθηλεζείηε κε απηνθίλεην,
ρξεζηκνπνηείζηε αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο. Ταμηδέςηε θαηά
πξνηίκεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Πξνηηκήζηε ηνπο θεληξηθνύο
δξόκνπο θαη ελεκεξώζηε ηνπο νηθείνπο ζαο γηα ηε δηαδξνκή πνπ ζα
θάλεηε.

Εάν βπίσκεστε στο αςτοκίνητο:
Αιιάμηε πνξεία αλ ππάξρεη έληνλε ρηνλόπησζε θαη βξίζθεζηε ζε
δύζβαην δξόκν.
Απνθύγεηε λα νδεγείηε ζε δύζβαηεο νξεηλέο πεξηνρέο.
Δηαηεξείηε απόζηαζε αζθαιείαο από ηα πξνπνξεπόκελα νρήκαηα.
Παξακείλεηε ζην απηνθίλεην αλ απηό αθηλεηνπνηεζεί. Τνπνζεηήζηε
ζηελ θεξαία ηνπ ξαδηνθώλνπ έλα ύθαζκα κε έληνλν ρξώκα γηα λα
ζαο εληνπίζνπλ νη δηαζσζηηθέο νκάδεο. Αλάβεηε ηε κεραλή γηα 10
ιεπηά αλά ώξα θαη δηαηεξείηε ηελ εμάηκηζε ηνπ νρήκαηνο θαζαξή
από ην ρηόλη.
ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ
Δηαηεξείζηε ην ζπίηη ζαο δεζηό θαη παξακείλεηε κέζα, όζν απηό είλαη
δπλαηό.
Μελ αθήλεηε ηα παηδηά λα βγνπλ έμσ κε ηελ θαθνθαηξία.
Φνξέζηε θαηάιιεια ξνύρα θαη παπνύηζηα.
Ειέγμηε ην δίθηπν ύδξεπζεο ηνπ ζπηηηνύ ζαο θαη ηνλ ειηαθό
ζεξκνζίθσλα (ζσιήλεο-παινπίλαθα).
Οη ιεπθέο κέξεο θαη λύρηεο πνπ ζα έξζνπλ αο είλαη πξνάγγεινο ραξάο θαη
μεγλνηαζηάο.
Σαο επρόκαζηε νιόςπρα θαιά Χξηζηνύγελλα θαη επηπρηζκέλν ην λέν έηνο.
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