ΠΑΡΑΜΕΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ
∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ

• Ασθένεια (αφυδάτωση, κράµπες
από τη ζέστη, εξάντληση από τη
ζέστη, θερµοπληξία)
• Τα καταστήµατα µπορεί να είναι
κλειστά
• ∆ιακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος
• Οι δηµόσιες συγκοινωνίες µπορεί
να µη λειτουργούν
• Οι άνθρωποι µπορεί να είναι πιο
επιθετικοί
• Μπορεί να συµβούν πυρκαγιές
• Τα νοσοκοµεία κι οι κοινωνικές
υπηρεσίες µπορεί να
κατακλυστούν από κόσµο

ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ Η∆Η;
Πίνετε άφθονο νερό, ακόµα και αν δεν διψάτε
Κρατάτε τον ήλιο έξω από το σπίτι κατά τη διάρκεια της
ηµέρας κλείνοντας τις κουρτίνες και τις περσίδες και
ανοίγετε τα παράθυρα όταν φυσάει δροσερό αεράκι.
Κρατάτε µια λίστα µε αριθµούς τηλεφώνου έκτακτης
ανάγκης
Φοράτε ελαφριά, φαρδιά ρούχα
∆εν εκτίθεστε στο ηλιακό φως κατά την πιο ζεστή περίοδο
της ηµέρας. Εάν πρέπει να βγείτε έξω, παραµένετε στη
σκιά και πάρτε άφθονο νερό µαζί σας.
Ξοδεύετε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο σε δροσερά
ή κλιµατιζόµενα κτήρια (εµπορικά κέντρα, βιβλιοθήκες,
κινηµατογράφους ή κοινοτικά κέντρα).
Κρατάτε επαφή µ’ ένα µέλος της οικογένειας ή φίλο
καθηµερινά
Βάζετε ένα µπολ µε παγάκια µπροστά από έναν
ανεµιστήρα για να δηµιουργείτε δροσερό αεράκι
Γεµίζετε µια κάλτσα µε ρύζι και τη βάζετε στο ψυγείο για
να δηµιουργήσετε µια φτηνή «παγοκύστη»
Βουτάτε ένα πανί σε κρύο νερό και σκουπίζετε το
πρόσωπο, το λαιµό και τα χέρια σας
Βάζετε τα πόδια σας σε δροσερό νερό και κάνετε
δροσερά (όχι κρύα) ντους.
Βάζετε παγάκια στο µπολ νερού του κατοικίδιου ζώου
σας
Τρώτε µικρότερα γεύµατα πιο συχνά και κρύα γεύµατα
όπως σαλάτες. Σιγουρεύεστε ότι τα τρόφιµα που πρέπει
να είναι στο ψυγείο είναι σωστά φυλαγµένα.
Περιορίζετε τη σωµατική δραστηριότητα στο ελάχιστο και
ξεκουράζεστε όταν αισθάνεστε κουρασµένοι
Κάνετε δουλειές κατά την πιο δροσερή περίοδο της
ηµέρας
Βλέπετε και ακούτε ειδήσεις που παρέχουν περισσότερες
πληροφορίες όταν υπάρχει καύσωνας
Έχετε σχέδιο για διακοπές ρεύµατος στο σπίτι σας

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΥΤΟ;
Πίνετε άφθονο νερό, ακόµα και αν δεν διψάτε
Κρατάτε τον ήλιο έξω από το σπίτι κατά τη διάρκεια της
ηµέρας κλείνοντας τις κουρτίνες και τις περσίδες και
ανοίγετε τα παράθυρα όταν φυσάει δροσερό αεράκι.
Κρατάτε µια λίστα µε αριθµούς τηλεφώνου έκτακτης
ανάγκης
Φοράτε ελαφριά, φαρδιά ρούχα
∆εν εκτίθεστε στο ηλιακό φως κατά την πιο ζεστή περίοδο
της ηµέρας. Εάν πρέπει να βγείτε έξω, παραµένετε στη
σκιά και πάρτε άφθονο νερό µαζί σας.
Ξοδεύετε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο σε δροσερά
ή κλιµατιζόµενα κτήρια (εµπορικά κέντρα, βιβλιοθήκες,
κινηµατογράφους ή κοινοτικά κέντρα).
Κρατάτε επαφή µ’ ένα µέλος της οικογένειας ή φίλο
καθηµερινά
Βάζετε ένα µπολ µε παγάκια µπροστά από έναν
ανεµιστήρα για να δηµιουργείτε δροσερό αεράκι
Γεµίζετε µια κάλτσα µε ρύζι και τη βάζετε στο ψυγείο για
να δηµιουργήσετε µια φτηνή «παγοκύστη»
Βουτάτε ένα πανί σε κρύο νερό και σκουπίζετε το
πρόσωπο, το λαιµό και τα χέρια σας
Βάζετε τα πόδια σας σε δροσερό νερό και κάνετε
δροσερά (όχι κρύα) ντους.
Βάζετε παγάκια στο µπολ νερού του κατοικίδιου ζώου
σας
Τρώτε µικρότερα γεύµατα πιο συχνά και κρύα γεύµατα
όπως σαλάτες. Σιγουρεύεστε ότι τα τρόφιµα που πρέπει
να είναι στο ψυγείο είναι σωστά φυλαγµένα.
Περιορίζετε τη σωµατική δραστηριότητα στο ελάχιστο και
ξεκουράζεστε όταν αισθάνεστε κουρασµένοι
Κάνετε δουλειές κατά την πιο δροσερή περίοδο της
ηµέρας
Βλέπετε και ακούτε ειδήσεις που παρέχουν περισσότερες
πληροφορίες όταν υπάρχει καύσωνας
Έχετε σχέδιο για διακοπές ρεύµατος στο σπίτι σας
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