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  ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας κατά την διάρκεια της πυρκαγιάς στην περιοχή 
Βιλίων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

      Η πυρκαγιά που εκδηλώνεται στην  περιοχή του θέματος  εξαιτίας της μεταφοράς του 
καπνού και σωματιδίων μέσω των ανέμων επηρεάζει και γειτονικές περιοχές. Επομένως, η 
λήψη μέτρων προστασίας είναι απαραίτητη ακόμη και στις περιοχές όπου η καθημερινή 
δραστηριότητα δεν επηρεάζεται άμεσα, αλλά καλύπτονται από το νέφος του καπνού της 
πυρκαγιάς.  
      Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να ενημερωθούν οι κάτοικοι για την προστασία της 
υγείας τους και της Δημόσιας Υγείας κατ΄ επέκταση,  για την τήρηση  των παρακάτω 
μέτρων:

• Παραμονή σε κλειστούς χώρους. 
Σε περίπτωση όπου κατοικημένες περιοχές βρίσκονται πλησίον μιας δασικής 
πυρκαγιάς κι επηρεάζονται από τον καπνό προτείνεται η ελάττωση των άσκοπων 
μετακινήσεων και η παραμονή σε κλειστούς χώρους χωρίς απευθείας επικοινωνία με 
τον εξωτερικό αέρα (κλείσιμο παραθύρων, πορτών και λοιπών διόδων αέρα προς το 
εσωτερικό).

• Παραμονή σε κλιματιζόμενους χώρους. 
Δημόσια κτίρια, όπως σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες ή άλλες εγκαταστάσεις, οι 
οποίες διαθέτουν συστήματα κλιματισμού, μπορούν να διατεθούν για την προστασία 
των ευαίσθητων ομάδων από τον καπνό. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης πυρκαγιάς 
συστήνεται οι κλιματιζόμενοι χώροι, που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι 
συγκέντρωσης, να λειτουργούν τις κλιματιστικές μονάδες τους στην επιλογή της 
ανακύκλωσης του αέρα, ώστε να μην είναι δυνατή η είσοδος του καπνού στο χώρο. 
Με δεδομένη την εξέλιξη της πανδημίας του ιού SARS CoV-2 και τις οδηγίες για τη 
γενική χρήση των κλιματιστικών μονάδων (σχετ. -η-), υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά 
συνιστά έναν δυνητικά αμεσότερο κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Επομένως, αν 
κριθεί ότι σε ένα χώρο όπου αναγκαστικά συνωστίζονται περισσότερα άτομα από τα 
προβλεπόμενα, ώστε να μην είναι δυνατή η τήρηση των μέτρων κοινωνικής 
αποστασιοποίησης, πρέπει να λαμβάνονται άλλα μέτρα προστασίας (πχ υποχρεωτική 
χρήση μασκών) και να μην διακόπτεται η λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων 
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από την επιλογή της ανακύκλωσης αέρα.
• Περιορισμός μετακινήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και να 
χρησιμοποιούνται τα φώτα των οχημάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να 
αποφευχθούν ενδεχόμενα ατυχήματα σε περιοχές με χαμηλή ορατότητα. Σε 
περίπτωση όμως χρήσης του αυτοκινήτου, προτείνεται η ρύθμιση του συστήματος 
κλιματισμού του οχήματος στη λειτουργία ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα, ώστε 
να ελαχιστοποιηθεί η είσοδος του καπνού στην καμπίνα των επιβατών.

• Χρήση μέτρων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) από τον καπνό.
 Για άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες αλλά και γενικότερα για όλους όσοι 
επιβάλλεται να μετακινηθούν σε εξωτερικό χώρο, συνιστάται η χρήση μάσκας για 
την προστασία τους από τον καπνό και τις αναθυμιάσεις. Σε καταστάσεις αυξημένων 
συγκεντρώσεων καπνού και στάχτης στην ατμόσφαιρα, το φίλτρο της μάσκας 
συνιστάται να είναι πιστοποιημένο για κατακράτηση ΑΣ2.5 και να εξασφαλίζεται 
ότι η μάσκα εφαρμόζει καλά στο στόμα και τη μύτη του ατόμου (πχ τύπου Ν95, 
FFP2, ΚΝ95).

• Συνδρομή σε άτομα χρήζοντα βοηθείας 
Για ηλικιωμένα άτομα ή άτομα, που ζουν μόνα τους, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι 
φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούν. Σε περίπτωση, που κάποιο άτομο ή οι οικείοι 
του, παρουσιάσουν οποιαδήποτε  συμπτώματα εξαιτίας του καπνού  ή των 
συνθηκών της πυρκαγιάς (ενδεικτικά αναφέρονται η δύσπνοια, σύγχυση, σπασμοί, 
καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, απώλεια συνείδησης) πρέπει να αναζητηθεί 
αμέσως ιατρική συνδρομή.
   
 
Καθαρισμός κατοικιών στις περιοχές που εκδηλώθηκε  πυρκαγιά 
Κατά τον καθαρισμό των κατοικιών θα πρέπει:
   • Να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης των προϊόντων καθαρισμού.
   • Να γίνεται χρήση ειδών ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκα,    

                  προστατευτικά γυαλιά) 
               • Παιδιά και κατοικίδια να κρατηθούν μακριά από τις εργασίες καθαρισμού.
               • Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι υπάρχει επαρκής αερισμός/ εξαερισμός στον    
                 χώρο.

Συνιστάται: 
                • Να λαμβάνονται προφυλάξεις για να αποτρέπεται η είσοδος της στάχτης στα   
                  σπίτια.
                • Να κρατούνται τα παράθυρα και οι πόρτες κλειστά. 
                • Οι κάτοικοι να παραμένουν στο εσωτερικό του σπιτιού τους, όσο το δυνατόν 
                   περισσότερο μέχρι να γίνουν οι καθαρισμοί των εξωτερικών χώρων.
                • Να περιορίζεται ο χρόνος των παιδιών και των κατοικίδιων ζώων σε  
                   εξωτερικούς χώρους.
                • Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να μη μεταφέρεται η στάχτη εντός του σπιτιού
                • Να μην χρησιμοποιούνται φυσητήρες φύλλων για την απομάκρυνση της 
                   στάχτης ή των φύλλων και να και να αποφεύγεται η ανάδευση της στάχτης στον 
                   αέρα.
                • Κατά προτίμηση αλλαγή των φίλτρων αέρα στις μονάδες θέρμανσης και ψύξης. 
                • Οι κάτοικοι να μην εργάζονται στον κήπο, εάν όμως αυτό είναι αδύνατον, να 
                    φοράνε γάντια, μπλούζες με μακριά μανίκια και μάσκα, ώστε να 
                  ελαχιστοποιηθεί η εισπνεόμενη ποσότητα στάχτης και σκόνης.
              ●  Ανοικτές δεξαμενές συλλογής νερού  πιθανόν να έχουν μολυνθεί από διάφορα 
                   αιωρούμενα σωματίδια για τον λόγο αυτό θα πρέπει άμεσα το νερό να 
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                   απορριφτεί και η δεξαμενή να πλυθεί καλά.   
              ●  Ελέγξτε για πιθανές βλάβες  στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης της οικίας 
                  σας. ( ενημερώστε άμεσα σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί βλάβη η κάποια άλλη   
                  αλλαγή στο νερό π.χ. αιωρούμενα σωματίδια, χώματα, λάσπες κ.λ.π.) 

Διαχείριση αμιάντου και λοιπών επικίνδυνων υλικών κατά την 
αποκατάσταση των ζημιών των κατοικιών 
Σε περίπτωση, που απαιτηθεί αποκατάσταση ζημιών σε κατοικίες όπου έχει 
χρησιμοποιηθεί ως δομικό υλικό ο αμίαντος ή άλλα επικίνδυνα υλικά, είναι 
επιβεβλημένη η λήψη μέτρων προστασίας των εκτελούντων τις εργασίες και 
όσων βρίσκονται πλησίον του αντίστοιχου χώρου. 
Ο αμίαντος αποτελεί υλικό, το οποίο δεν δημιουργεί προβλήματα στην υγεία 
όταν είναι σταθερά συνδεδεμένος σε τελικά προϊόντα όπως τοίχους, πλακάκια 
και σωλήνες, εφόσον δεν καταστρέφεται ή δεν υφίσταται καταπονήσεις και 
φθορές. Σύμφωνα όμως με αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών μπορεί να 
δημιουργηθούν προβλήματα στην υγεία από την εισπνοή ινών αμιάντου κατά τις 
εργασίες κοπής, αντικατάστασης, απομάκρυνσης και κατεδάφισης υλικών που 
περιέχουν αμίαντο.
Για το λόγο αυτό, όπου, κατά τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στις 
πληγείσες περιοχές, απαιτηθούν εργασίες (κοπής, αποξήλωσης κλπ) σε υλικά 
που περιέχουν αμίαντο, η εκτέλεση των εργασιών αφαίρεσης αμιάντου πρέπει 
να πραγματοποιείται ι από εξειδικευμένες για την εργασία αυτή εταιρείες που 
διαθέτουν ειδική άδεια από το Υπουργείο Εργασίας (άρθρο 14 του ΠΔ 212/2006 
–ΦΕΚ 212/Α/9.10.2006). 4. Οδηγίες για την προστασία της υγείας 

Η υπηρεσία μας παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για να συνδράμει σε οποιαδήποτε 
ανάγκη ανακύψει.       
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