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Καταιγίδες
Οι κίνδυνοι από τις καταιγίδες συνίστανται από τους τοπικά πολύ
ισχυρούς ανέµους, τις τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις, τους
κεραυνούς και τις πιθανές χαλαζοπτώσεις.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΙΓΙ∆ΑΣ
Εάν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο:
•

•
•
•

•

Ασφαλίστε αντικείµενα, που µπορεί να παρασυρθούν από
τον άνεµο ή την ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να
προκαλέσουν καταστροφές ή τραυµατισµούς.
Ελέγξτε αναρτηµένες πινακίδες.
Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα.
Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, γιατί ο
κεραυνός µπορεί να περάσει µέσα από τα καλώδια. Οι
συσκευές τηλεόρασης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες σε αυτές
τις περιπτώσεις και προτείνεται να αποσυνδέονται από την
κεραία και την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Αποφύγετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα,
µπάνιο), γιατί οι µεταλλικοί σωλήνες είναι καλοί αγωγοί
του ηλεκτρισµού.

Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:
•
•

•

•
•
•
•

Προσπαθήστε να βρείτε καταφύγιο σε κτίριο ή σε αµάξι.
Αν αυτό δεν είναι εφικτό καθίστε αµέσως στο έδαφος. Αν
βρίσκεστε σε δάσος προστατευθείτε κάτω από συµπαγή
κλαδιά χαµηλών δέντρων – ποτέ µη στέκεστε κάτω από
ένα ψηλό δέντρο σε έναν ανοιχτό χώρο. Αν βρίσκεστε σε
χαµηλό έδαφος προσέξτε την περίπτωση να εκδηλωθεί
πληµµυρικό φαινόµενο.
Αποφύγετε ψηλές κατασκευές, όπως πυλώνες, ψηλά
δέντρα, φράκτες, τηλεφωνικές γραµµές και γραµµές
µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος.
Αποφύγετε να βρίσκεστε κοντά σε µεταλλικά αντικείµενα,
όπως αµάξια, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης, κλπ.
Αποµακρυνθείτε από ποτάµια, λίµνες ή άλλες µάζες νερού.
Αν βρίσκεστε µέσα στη θάλασσα, βγείτε αµέσως έξω.
Αν βρίσκεστε αποµονωµένος σε µια επίπεδη έκταση και
νιώθετε να σηκώνονται τα µαλλιά σας (γεγονός που
δηλώνει ότι σύντοµα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ
κάθισµα, µε το κεφάλι ανάµεσα στα πόδια (ώστε να
ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώµατός σας και την
επαφή σας µε το έδαφος) και πετάξτε ό,τι µεταλλικό
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•

αντικείµενο έχετε πάνω σας.
Μη ξαπλώνετε στο έδαφος.

Εάν βρίσκεστε σε αυτοκίνητο:
•

•

•
•

Σταµατήστε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόµου και
µακριά από δέντρα τα οποία µπορεί να πέσουν στο
αυτοκίνητο.
Μείνετε µέσα στο αυτοκίνητο και ανάψτε τα
προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης)
µέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
Κλείστε τα τζάµια και µην ακουµπάτε σε µεταλλικά
αντικείµενα µέσα στο αυτοκίνητο.
Αποφύγετε τους πληµµυρισµένους δρόµους.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α
•
•
•

Μετρήστε το χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ της αστραπής
και της βροντής σε δευτερόλεπτα.
∆ιαιρέστε αυτόν το χρόνο που µετρήσατε µε το 3 για να
υπολογίσετε την απόσταση της καταιγίδας σε χιλιόµετρα.
Λάβετε γρήγορα τα απαραίτητα µέτρα, πριν η καταιγίδα
σας πλησιάσει. Η απόσταση αυτή είναι ενδεικτική, καθώς η
καταιγίδα µπορεί να εµφανιστεί πολύ γρήγορα πάνω από
την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗΣ
•

Προφυλαχτείτε αµέσως! Μην εγκαταλείψετε τον ασφαλή
χώρο, παρά µόνο όταν βεβαιωθείτε ότι η καταιγίδα πέρασε.
Η χαλαζόπτωση µπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη, τόσο για
τους ανθρώπους όσο και τα ζώα.

