Μετά από Πυρκαγιά: ρξήζε
πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ
αζθάιεηαο
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλόηεηα\

Οη πξνζηαηεπηηθνί εμνπιηζκνί αζθάιεηαο δίλνληαη ζε
άηνκα πνπ επηζηξέθνπλ ζε ζπίηηα πνπ έρνπλ ππνζηεί
δεκηά από ππξθαγηά. Γηαηίζεληαη από ην Γήκν ζαο ή από
θέληξα απνθαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο, καδί κε
επηπιένλ κάζθεο, νιόζσκεο θόξκεο κίαο ρξήζεο θαη
αλζεθηηθά γάληηα.

Οι εξοπλιζμοί ππέπει να σπηζιμοποιηθούν μόνο
για πποζυπική πποζηαζία όηαν ελέγσεηε ηο
ζπίηι ζαρ.

θάζε άηνκν, αλάινγα κε ην δηάζηεκα πνπ ζα είζηε
ζην ζπίηη.

Ππέπει να βγάλεηε και να πεηάξεηε μάζκερ,
θόπμερ και γάνηια:

•
•
•

όποηε κάνεηε διάλειμμα από ηη δοςλειά
όηαν θεύγεηε από ηο ζπίηι
ππιν μπείηε ζε όσημα.

Δεν είναι καηάλληλοι για ηην απομάκπςνζη
αμίανηος ούηε για ηον καθαπιζμό ζπιηιού.

πληζηνύκε λα θνξάηε αλζεθηηθά παπνύηζηα πνπ
θαζαξίδνληαη ή μεπιέλνληαη εύθνια όηαλ θεύγεηε από
ην ζπίηη.

ηνλ εμνπιηζκό ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πιεξνθνξηαθό
θπιιάδην Μετά από Πςπκαγιά: επιστπουή στο σπίτι με
ασυάλεια. Πεξηγξάθεη ηη πξέπεη λα γλσξίδεηε πξηλ
μαλακπείηε ζην ζπίηη ζαο κεηά από ππξθαγηά.

Χπήζη ηος πποζηαηεςηικού
εξοπλιζμού αζθάλειαρ:

Ο κάθε εξοπλιζμόρ αζθάλειαρ
πεπιέσει:
•
•
•
•

θόξκεο κηαο ρξήζεο
κάζθα πξνζώπνπ Ρ2 κηαο ρξήζεο
αλζεθηηθά γάληηα
ζαθθνύια γηα ηελ απόξξηςε εμνπιηζκνύ αζθάιεηαο

πιεξνθνξηαθά θπιιάδηα:

–
–

Μετά από Πςπκαγιά: επιστπουή στο σπίτι με
ασυάλεια
Μετά από Πςπκαγιά: σπήση πποστατεςτικού
εξοπλισμού ασυάλειαρ

•

•

Γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή κάζθαο πξνζώπνπ
αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ζηελ επόκελε ζειίδα. ε
άληξεο κε γέληα ή κνπζηάθη ε εθαξκνγή κάζθαο
ίζσο λα κελ είλαη θαιή.
Να θνξάηε ηηο θόξκεο πάλσ από ηα ξνύρα ζαο.

Αθαίπεζη και πίτη ηος εξοπλιζμού
αζθάλειαρ:
•

Βγάιηε ηε θόξκα κηαο ρξήζεο από κέζα πξνο ηα
έμσ θαη βάιηε ηελ ζηε ζαθνύια.

•
•

Βγάιηε ηα γάληηα θαη βάιηε ηα ζηε ζαθθνύια.
Ξεπιέλεηε θαιά ηα παπνύηζηα ζαο, εάλ δελ
πξόθεηηαη λα ηα πεηάμεηε.
Βγάιηε ηε κάζθα θαη βάιηε ηελ ζηε ζαθθνύια
Γέζηε ζθηρηά ηε ζαθθνύια κε θόκπν.
Αθήζηε ηε ζαθθνύια ζην ρώξν ζπιινγήο
απνξξηκάησλ.

•
•
•

Για Πεπιζζόηεπερ Πληποθοπίερ
Δπηθνηλσλήζηε κε ην Γήκν ζαο ή κε ην Κέληξν
Δπείγνπζαο Απνθαηάζηαζεο αλ ρξεηαζηείηε άιινπο
εμνπιηζκνύο ή αλ έρεηε απνξίεο γηα ηε ρξήζε ηνπο.

Πόζοςρ εξοπλιζμούρ θα σπειαζηώ;
Καζώο ν πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο είλαη κηαο
ρξήζεο θαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί δεύηεξε
θνξά, κπνξεί λα ρξεηαζηνύλ αξθεηνί εμνπιηζκνί γηα
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Πώο λα θνξέζεηε θαη λα θάλεηε ηεζη εθαξκνγήο ηεο κάζθαο Ρ2 ή Ν95.

1
Ανοίξηε πλήπωρ ηιρ άκπερ ηηρ
μάζκαρ.

3

Γςπίζηε ζε καμπύλη ηο ζύπμα
για ηη μύηη (ηο επάνω μέπορ
ηηρ μάζκαρ).

6
Τενηώζηε ηιρ ηαινίερ πάνω από
ηο κεθάλι ζαρ.

2
Γςπίζηε ανάποδα ηη μάζκα
μέσπι πος να πέζοςν οι δςο
ηαινίερ.

4

5

Χωπίζηε με ηα δάσηςλά ζαρ ηιρ
δςο ηαινίερ.

Ανοίξηε ηιρ ηαινίερ με ηα δάσηςλα
και ηοποθεηήζηε ηη μάζκα κάηω
από ηο πηγούνι ζαρ.
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8

9

Εθαπμόζηε ηην κάηω ηαινία ζηο
ζβέπκο (κάηω από ηα αςηιά ζαρ).

Εθαπμόζηε ηην πάνω ηαινία ζηο
επάνω μέπορ ηος κεθαλιού ζαρ
(πάνω από ηα αςηιά).

Πιέζηε ηο ζύπμα ζηη γέθςπα ηηρ
μύηηρ ζαρ ώζηε να εθαπμοζηεί η
μάζκα άνεηα.

10
Πιέζηε ηιρ άκπερ ηιρ μάζκαρ γύπω
γύπω για πλήπη εθαπμογή ηηρ
μάζκαρ ζηο ππόζωπό ζαρ.

ΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Δηζπλέεηε απαιά. Όηαλ
εηζπλέεηε ε κάζθα
καδεύεηαη θαη πέθηεη

Δθπλέεηε απαιά. Η κάζθα
γεκίδεη αέξα. Γελ πξέπεη λα
βγαίλεη αέξαο από ηηο άθξεο
ηεο κάζθαο.

Κάνηε «ηεζη
εθαπμογήρ»
κάθε θοπά πος
θοπάηε μάζκα
Ρ2 ή Ν95
11
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Αθνινπζήζηε ηηο παξαπάλσ νδεγίεο θάζε θνξά πνπ θνξάηε κάζθα. Η κάζθα δε ζα ζαο παξέρεη ηελ απαηηνύκελε πξνζηαζία αλ δε θνξεζεί ζσζηά. Γηα ην ιόγν απηό
αθνινπζήζηε πηζηά ηηο άλσ νδεγίεο. Η κάζθα εθαξκόδεηαη θαιύηεξα ζε άληξεο ρσξίο γέληα ή κνπζηάθηα. Η κάζθα Ρ2 ή Ν95 δηαθέξεη από θαηαζθεπαζηή ζε θαηαζθεπαζηή.
Αθνινπζήζηε πξνζερηηθά ηηο εηδηθέο νδεγίεο ηνπ θάζε θαηαζθεπαζηή.
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