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 Επικίνδυνα Καιρικά Φαινόμενα για Πέμπτη 07-10-2021 

και Παρασκευή 8-10-2021 

Πολύγυρος, 07-10-2021 
 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το από 06/10/2021 Δελτίο Πρόγνωσης Καιρικών Φαινομένων που 
εκδίδει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα ΠΕΜΠΤΗ 07-10-2021 έως και αύριο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-
10-2021 , προβλέπονται ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (Π.Ε. Χαλκιδικής) 
Κατόπιν αυτού, συνιστάται οι πολίτες να μεριμνήσουν για τα παρακάτω : 

 Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να 
προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. 

 Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά. 

 Να αποφεύγουν να διασχίζουν χείμαρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και 
βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.  

 Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη 
διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών). 

 Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και 
να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση 
μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα. 

 Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από 
περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να 
πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια). 

 Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ. 

 Να αποφύγουν τη διαμονή σε υπόγεια κατοικιών ή άλλους  χώρους  κτηρίων, όπου υπάρχει κίνδυνος εισροής 
όμβριων υδάτων. 

 ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ 199 ή στον αριθμό 
κλήσης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ  112. 

Τα τηλεοπτικά σποτ για «Πλημμύρες» θα βρείτε στις ιστοσελίδες: http://civilprotection.gr ,   

http://www.fireservice.gr και στα κοινωνικά δίκτυα:www.youtube.com (Πυροσβεστικό 

Σώμα Ελλάδας) ,  www.twitter.com πυροσβεστικό Σώμα) @pyrosvestiki  , 

www.facebook.com (Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας)  
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