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Χαλκίδα, 15-11-2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές

βροχές και καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν τις επόμενες ημέρες σε όλη τη χώρα,

συμπεριλαμβανομένου του Νομού της Εύβοιας. Τα έντονα καιρικά φαινόμενο ενδεχομένως να

συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας έχουν λάβει όλα τα

απαραίτητα μέτρα και βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας για την άμεση

αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

Συνίσταται στους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους και να

μεριμνήσουν για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αυτοπροστασίας. Ιδιαίτερα, εφίσταται η

προσοχή πολιτών που δραστηριοποιούνται παρακειμένως ρεμάτων και χειμάρρων, όπως γεωργοί,

κτηνοτρόφοι, εκδρομείς κλπ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι,

 Ασφαλίστε αντικείμενα, που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη ραγδαία

βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

 Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα.

 Αποφύγετε την επαφή με ηλεκτρικές συσκευές διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα

από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή

του ηλεκτρικού ρεύματος.

 Αποφύγετε την επαφή τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς

συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.



Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο,

 Ακινητοποιείστε το όχημα στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται

να πέσουν.

 Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης)

μέχρι να εξασθενίσει η καταιγίδα.

 Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

 Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο,

 Καταφύγετε σε κτίριο ή αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να

ξαπλώσετε.

 Σε περίπτωση που βρίσκεστε σε δάσος, προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά

χαμηλών δέντρων.

 Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο.

 Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

 Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές

γραμμές και φράκτες.

 Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα

 Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Για οποιαδήποτε πρόβλημα οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν όλο το 24ωρο με το

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π. Ε. Εύβοιας στο τηλέφωνο 22210-20000.


