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• Πτυχιούχος  Πολιτικός  Μηχανικός  ΤΕ  

• Ειδικευμένο  Στέλεχος  Πολιτικής Προστασίας 

• Διευθυντής  Πολιτικής  Προστασίας   

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  -  Θράκης  



Τι σημαίνει Πολιτική Προστασία 

 

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»                                                                                            

είναι ο σχεδιασμός, η πρόληψη, η υλική και ψυχολογική προπαρασκευή               

και κινητοποίηση των δυνάμεων και μέσων της χώρας,                                            

που αποβλέπει στην προστασία των πολιτών                                                              

από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές,                                           

που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης σε περίοδο ειρήνης,                

αλλά και στη διαφύλαξη  των κάθε είδους αγαθών, υλικών και 

πλουτοπαραγωγικών πηγών, εγκαταστάσεων και μνημείων της χώρας,                

με στόχο την ελαχιστοποίηση των όποιων δυσμενών επιπτώσεων. 

«ΣΧΕΔΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» 



                        ΤΑΜΕ – ΒΑΜΕ                  ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
 

 
•Δεν έχουν εποχικό χαρακτήρα (όπως π.χ. οι δασικές πυρκαγιές)  
  και δεν μπορούν να προβλεφθούν.  
•Μπορεί να έχουν πολύ εκτεταμένες και σοβαρές επιπτώσεις  
  στον πληθυσμό και στο περιβάλλον.  
•Εκτός του άμεσου αριθμού θυμάτων (νεκρών & τραυματιών)  
  μπορεί να έχουν και μακροπρόθεσμες συνέπειες  
  στην υγεία των ατόμων της περιοχής.  
•Κάθε ατύχημα έχει μεγάλη πιθανότητα να επεκταθεί  
  προκαλώντας αλυσιδωτό ατύχημα (domino)  
  είτε στην ίδια μονάδα, είτε σε γειτονικές.  
•Έχουν μεγάλο εύρος διάρκειας  ανάλογα με τη μορφή εκδήλωσης  
του περιστατικού από λίγες ώρες σε αρκετές ημέρες.  
•Ατυχήματα συμβαίνουν κοντά ή σε οδικές αρτηρίες.  



Η υγεία των εργαζομένων στην εγκατάσταση ή/και του κοινού  
που βρίσκεται κοντά στο χώρο του ατυχήματος  κινδυνεύει  
•από εγκαύματα λόγω έκθεσης σε θερμική ακτινοβολία,  
•από τραυματισμούς που οφείλονται στο ωστικό κύμα  
•από τραυματισμούς που οφείλονται και στα πρωτογενή και 
δευτερογενή θραύσματα λόγω εκρήξεων  
•και από δηλητηρίαση ή χημικά εγκαύματα λόγω έκθεσης σε τοξικές 
ουσίες [εισπνοή (ιnhalation), επαφή με το δέρμα (absorption), 
κατάποση τροφής (ingestion)]. 

Οι επιπτώσεις στην υγεία  
ενός ζωντανού οργανισμού εξαρτώνται από  
•αυτήν καθεαυτή την ουσία,  
•την οδό εισόδου,  
•την ποσότητα που θα εισέλθει στον οργανισμό  
•και την ανθεκτικότητα του οργανισμού. 

Μ Π Ο Π Α Λ   Ι Ν Δ Ι Α Σ  (3 - 1 2 - 1 9 8 4 ) 

Διαρροή Ισοκυανικού  Μεθυλίου 

2.880 νεκροί – 50.000 τραυματίες – 200.000 εκκένωση 



Ανάλογα με τα επίπεδα των τριών κατηγοριών επιπτώσεων  
•θερμική δόση (θερμική ακτινοβολία),  
•υπερπίεση (ωστικό κύμα),  
•συγκέντρωση (τοξική ουσία) 
ορίζονται συνήθως τρεις ζώνες προστασίας (επιπτώσεων). 
 
Ζώνη Ι: Ζώνη Προστασίας Δυνάμεων Καταστολής :  
σοβαροί τραυματισμοί και θάνατοι σε σημαντικό ποσοστό.  
Ζώνη ΙΙ: Ζώνη Προστασίας Πληθυσμού - Σοβαρές Επιπτώσεις :  
για τα περισσότερα άτομα της ζώνης αυτής αναμένονται  
μη-ανατάξιμες βλάβες στην υγεία τους και πιθανοί θάνατοι σε μικρό 
ποσοστό του πληθυσμού.  
Συστηματικές ενέργειες διάσωσης από τα σωστικά συνεργεία.  
Ζώνη ΙΙΙ: Ζώνη Προστασίας Πληθυσμού - Μέτριες Επιπτώσεις :  
δεν αναμένονται θάνατοι ενώ σε μικρό αριθμό ατόμων της ζώνης αυτής 
αναμένονται βλάβες στην υγεία τους.  
Η διάσωση γίνεται κύρια με ίδια μέσα από τον πληθυσμό  
και σε λίγες περιπτώσεις από τα σωστικά συνεργεία. 



Πολλές επικίνδυνες χημικές ουσίες γίνονται αντιληπτές από: 
• το χρώμα τους,  
•την οσμή τους,  
•τα συμπτώματα που προκαλούν  
(πχ. ερεθισμό ματιών/δέρματος/λαιμού, δυσκολία στην αναπνοή, 
αίσθημα ναυτίας, πονοκέφαλο, ζαλάδα, κλπ). 
  
Πολλές δεν είναι ορατές, δεν έχουν οσμή ή χρώμα και τα συμπτώματα 
από την έκθεση σε αυτές δεν είναι πάντοτε άμεσα αντιληπτά,  
ενώ δεν παρουσιάζουν όλα τα άτομα τον ίδιο βαθμό ευπάθειας  
όταν εκτεθούν στην ίδια ποσότητα μίας χημικής ουσίας. 
  
Πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού θεωρούνται 
•τα άτομα μικρής ηλικίας (βρέφη, νήπια, παιδιά),  
•οι ηλικιωμένοι,  
•οι έγκυες 
•και τα άτομα που έχουν ήδη κάποιο πρόβλημα υγείας                                  
  (π.χ. άσθμα, κλπ). 



Λ Α Υ Ρ Ι Ο   

X Y M A   A . E .    

2 7  Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ   2 0 0 6 

Χημικά Ατυχήματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
(παραγωγής, επεξεργασίας ή αποθήκευσης).  





J e t   o i l   -   Κ Α Λ Ο Χ Ω Ρ Ι  -  2 4   Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ   1 9 8 6  



J e t   o i l   -   Κ Α Λ Ο Χ Ω Ρ Ι  -  2 4   Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ   1 9 8 6  
Αρχικά πήρε φωτιά δεξαμενή αποθήκευσης μαζούτ.  
Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες δεξαμενές.  
Ο κίνδυνος ήταν ιδιαίτερα αυξημένος λόγω της γειτνίασης του τερματικού σταθμού των 
Ελληνικών Διυλιστηρίων, δεξαμενής αποθήκευσης αμμωνίας και άλλων χημικών βιομηχανιών. 
Η φωτιά έκαιγε για επτά (7) ημέρες και πέραν των τεραστίων ζημιών που προκάλεσε στις 
εγκαταστάσεις, μεγάλες ποσότητες γεωργικών προϊόντων καταστράφηκαν λόγω της διασποράς 
και της επικάθισης τοξικών ουσιών. 



ΚΟΙΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ           

   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

   ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

   Ε.Μ.Α.Κ. 

   Ε.Κ.Α.Β. 

   ΕΛ.ΑΣ. 

   ΛΟΙΠΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  



Ατυχήματα μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων 
με όλα τα μέσα μεταφοράς (οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια, αεροπορικά).  



Αν αντιληφθείτε ή είστε παρόντες σε ένα ατύχημα  
και δείτε ότι δεν υπάρχει παρουσία των Αρχών,  
αναφέρετέ το σε ένα από τα ακόλουθα τηλέφωνα  
αφού πρώτα απομακρυνθείτε σε απόσταση ασφαλείας. 
 
Γ.Γ.Π.Π.  (ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)                    210 3359900 
Π.Υ.                                                                                   199 
ΕΛ.ΑΣ.                                                                              100  
Ε.Κ.Α.Β.                                                                            166 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Α Μ Ε Σ Η    Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 

http://ec.europa.eu/112 



Μπορείτε να καλέσετε το 112 ακόμη κι όταν το κινητό σας βρίσκεται 
εκτός δικτύου ή δεν περιέχει κάρτα SIM!  
Όταν καλείτε το 112, θα σας απαντήσουν και θα σας στείλουν τη 
βοήθεια που χρειάζεστε (αστυνομία, πυροσβεστική ή ασθενοφόρο).  
Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και δώστε το όνομα, τη διεύθυνση και 
τον αριθμό τηλεφώνου σας.  
Αν καλέσετε κατά λάθος το 112, μην κλείσετε το τηλέφωνο χωρίς να 
μιλήσετε. Απλά, ενημερώστε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, 
διαφορετικά θα κινητοποιηθεί άσκοπα βοήθεια την οποία ίσως 
εκείνη τη στιγμή χρειάζονται επειγόντως κάποιοι άλλοι.  
Φυσικά μπορείτε να καλέσετε οποιονδήποτε άλλο εθνικό αριθμό 
έκτακτης ανάγκης, εφόσον τον γνωρίζετε.  
Ισχύει σε 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:      
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, 
Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω 
Χώρες, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, 
Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, 
Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία.  





να έχετε προνοήσει να είναι διαθέσιμα και συγκεντρωμένα στον ίδιο χώρο  
ή να είναι εύκολο να συγκεντρωθούν σε πολύ λίγο χρόνο τα :  
•Ικανή ποσότητα κολλητικής μονωτικής ταινίας (χαρτοταινίας).  
•Ψαλίδια.  
•Πλαστικά φύλλα (κομμένα στις κατάλληλες διαστάσεις) και πλαστικές 
σακούλες σκουπιδιών. 
•Πετσέτες και πανάκια.  
•Ραδιόφωνο με μπαταρίες (οι μπαταρίες να μην είναι μέσα στο ραδιόφωνο 
αλλά να ευρίσκονται δίπλα, αλλιώς να ελέγχονται συχνά).  
•Φακός με μπαταρίες (οι μπαταρίες να μην είναι μέσα στο φακό αλλά να 
ευρίσκονται δίπλα, αλλιώς να ελέγχονται συχνά).  
•Επιπλέον καινούργιες μπαταρίες.  
•Εμφιαλωμένο νερό (μικρές ποσότητες).  
•Συσκευασμένη τροφή (μικρές ποσότητες).  
•Σαπούνι.  
•Βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών.  
•Απαραίτητα φάρμακα για τα μέλη της οικογένειας. 

Πριν το ατύχημα 



Να έχετε προαποφασίσει ποιο δωμάτιο της οικίας σας προσφέρει την 
μεγαλύτερη δυνατή προστασία. 
Θα πρέπει να είναι  
•δωμάτιο στο κέντρο της οικίας,  
•να έχει τον ελάχιστο αριθμό παραθύρων και πορτών  
  και όλα να είναι δυνατόν να ασφαλιστούν ερμητικά,  
•να συγκοινωνεί με το δωμάτιο του κύριου μπάνιου ή του WC,  
•τα παράθυρα να μην ευρίσκονται προς την πλευρά του κινδύνου,  
•να μην έχει ανοίγματα για ανταλλαγή αέρα με το περιβάλλον       
  (δηλ. τζάκι, κλιματιστικά, κλπ),  
•αν η κατοικία σας έχει πάνω από ένα όροφο είναι προτιμότερο το 
δωμάτιο να ευρίσκεται στον τελευταίο.  
 

Να οδηγείτε με αυξημένη προσοχή όταν βρίσκεστε κοντά σε 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή σε οχήματα μεταφοράς επικινδύνων 
υλικών και ‘’ευαίσθητες’’ εγκαταστάσεις 
 





Εάν διαμένετε ή βρίσκεστε συχνά σε περιοχή  
στην οποία υπάρχουν τεχνολογικοί κίνδυνοι πρέπει να γνωρίζετε ότι  
οι επιλογές σε περίπτωση τεχνολογικού ατυχήματος είναι δυο :  
•παραμονή/καταφυγή σε κλειστό χώρο 
•εκκένωση.  
Για το ποιά από τις δύο αυτές θεωρητικές δυνατότητες θα επιλεγεί.  
θα ενημερωθείτε, από τις Αρμόδιες Αρχές.  

«Δ  Ι  Α  Ν  Α»     

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ    2004   

ΥΠΑΚΟΗ  
ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 
ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ 



Κατά την διάρκεια του ατυχήματος 
•Παραμονή εντός κλειστού χώρου ή καταφυγή σε κλειστό χώρο. 
 •Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.  
•Διατηρείτε το ραδιόφωνο ή /και την τηλεόραση ανοικτά ,  
  παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και εφαρμόζετε τις οδηγίες των Αρχών.  
•Κλείστε όλα τα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες της κατοικίας σας  
 (μην τις κλειδώνετε).  
•Μην χρησιμοποιείτε ασανσέρ.  
•Κλείστε τις εξωτερικές και τις εσωτερικές πόρτες του κτιρίου σας  
 (μην τις κλειδώνετε).  
•Κλείστε όλα τα κλιματιστικά είτε ανήκουν σε κεντρικό σύστημα είτε όχι.  
•Κλείστε όλους τους ανεμιστήρες.  
•Επικαλύψτε τις χαραμάδες (και στις τέσσερις πλευρές ) σε πόρτες και 
παράθυρα χρησιμοποιώντας κολλητική μονωτική ταινία (χαρτοταινία ).  
•Υγρές πετσέτες ή κουβέρτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν  
 είναι όμως προτιμότερη η χρήση κολλητικής μονωτικής ταινίας     
 (χαρτοταινίας) ή ο συνδυασμός τους.  
•Καλύψτε με κολλητική μονωτική ταινία την κλειδαριά και γύρω-γύρω από 
το πόμολο της πόρτας.  



•Ασφαλίστε ερμητικά χρησιμοποιώντας πλαστικά φύλλα (τα οποία έχετε 
κόψει στις κατάλληλες διαστάσεις εκ των προτέρων) και κολλητική μονωτική 
ταινία (χαρτοταινία) την είσοδο του τζακιού, όλες τις εισόδους απαγωγών και 
συστημάτων εξαερισμού και τις πόρτες και τα παράθυρα.  
•Κλείστε όλα τα συστήματα θέρμανσης.  
•Μην χρησιμοποιείτε φιάλες υγραερίου.  
•Κλείστε όλες τις εστίες φωτιάς. 
•Μη καπνίζετε. 
•Πηγαίνετε στο προαποφασισμένο δωμάτιο.  
•Φροντίστε να μην ευρίσκεστε κοντά σε παράθυρα σε οιαδήποτε περίπτωση.  
•Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το τηλέφωνο (κινητό ή σταθερό).  
•Αν παρ' όλες τις ενέργειές σας επικίνδυνα αέρια εισέρχονται στο κτίριο 
διπλώστε αρκετές φορές μία πετσέτα ή ένα πανάκι,  
καλύψτε με αυτό το στόμα και την μύτη σας και παίρνετε ελαφρές αναπνοές 
•Μη σπεύδετε να παραλάβετε τα παιδιά σας από το σχολείο.                                      
Οι υπεύθυνοι εκεί θα τα φροντίσουν. 

•Λάβετε υπόψη τον διαθέσιμο χρόνο. 



Εάν είστε σε άλλο κτίριο 
Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.  
Προσπαθήστε να συνεισφέρετε στην εφαρμογή του σχεδίου του κτιρίου.  

Εάν είστε στο αυτοκίνητό σας 
•Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.  
•Κλείστε και διατηρήστε κλειστά τα παράθυρα, το σύστημα κλιματισμού     
  και τους αεραγωγούς του.  
•Διερευνήστε εάν υπάρχει κάποιο κτίριο εκεί κοντά στο οποίο μπορείτε να   
  καταφύγετε και σταματήστε προσεκτικά το αυτοκίνητό σας.  
•Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν παραμείνετε εντός του αυτοκινήτου.  
•Διατηρήστε το ραδιόφωνο ανοικτό, παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και  
  εφαρμόζετε τις οδηγίες των Αρχών. 



Εκκένωση 
 

•Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.  
•Εάν ζητηθεί από τις Αρχές να εκκενώσετε την περιοχή  
  ακολουθήστε τις οδούς διαφυγής που θα σας υποδειχθούν.  
•Διατηρήστε το ραδιόφωνο ανοικτό, παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις  
 και εφαρμόζετε τις οδηγίες των Αρχών.  
•Εάν έχετε τον απαραίτητο χρόνο κλείστε τις πόρτες, τα παράθυρα  
 και τα συστήματα κλιματισμού της κατοικίας σας,  
 ώστε να μειώσετε κατά το δυνατόν την ρύπανση της.  



Αν βρεθείτε έξω από κτίριο και κοντά στον χώρο ενός ατυχήματος 
 

•Διατηρείστε την ψυχραιμία σας και προσπαθήστε να προφυλάξετε  
  κατ’ αρχήν τον εαυτό σας και κατόπιν να προσφέρετε βοήθεια σε όποιους    
  την χρειάζονται και μόνο εάν γνωρίζετε πως πρέπει να ενεργήσετε.  
•Απομακρυνθείτε από το χώρο του ατυχήματος το δυνατόν συντομότερο.  
•Μην περπατάτε και μην αγγίζετε άσκοπα εκεί που ευρίσκεται η ουσία που     
  έχει διαρρεύσει.  
•Μην καπνίζετε.  
•Προσπαθήστε να καλύψετε το σώμα σας όσο το δυνατόν περισσότερο  
  και να «φιλτράρετε» το αέρα που αναπνέετε από επικίνδυνα αέρια, σκόνη ή   
  σταγονίδια, διπλώνοντας αρκετές φορές μία πετσέτα ή ένα πανάκι, καλύψτε   
  με αυτό  το στόμα και την μύτη σας και παίρνετε ελαφρές αναπνοές. 

Αν ευρίσκεστε: 
•υπήνεμα του χώρου του ατυχήματος 
απομακρυνθείτε κινούμενοι κάθετα προς την κατεύθυνση του ανέμου,  
•προσήνεμα του χώρου του ατυχήματος 
απομακρυνθείτε κινούμενοι αντίθετα προς την κατεύθυνση του ανέμου ή 
της ροής υδάτων.  



Γενικά ενδείκνυται να κατευθυνθείτε  
προς τα υψηλότερα σημεία της περιοχής  
καθόσον πολλές από τις τοξικές και επιβλαβείς ουσίες  
είναι βαρύτερες του αέρος. 
 
 
 
 
Αν και οι αποστάσεις ασφαλείας από το σημείο του ατυχήματος  
εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες (ποσότητα και είδος χημικής ουσίας, 
μέρα ή νύχτα, μετεωρολογικοί παράγοντες, κλπ) σαν γενική οδηγία  
 μια απόσταση 
 
•   800 μέτρων (διαρροή) 
• 1600 μέτρων (φωτιά, έκρηξη)  
μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής κατά την αρχική εξέλιξη ενός ατυχήματος.  
Σε ειδικές περιπτώσεις (μεγάλη ποσότητα, εξαιρετικά επικίνδυνη χημική 
ουσία, δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες) οι αποστάσεις ασφαλείας 
μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  2103359900 



ΑΝ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 
 

•Καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια :  
Κέντρο Δηλητηριάσεων  210 7793777-9 
ΕΚΑΒ  166 

•Δεν είναι δυνατόν να δοθούν γενικές οδηγίες,  
  που να καλύπτουν κάθε περίπτωση έκθεσης σε μία επικίνδυνη ουσία    
  (δηλητηρίαση, χημικό έγκαυμα),  
  η οποία μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία σας,  
  αν όμως προβείτε σε ορισμένες κατάλληλες ενέργειες,  
  μπορεί να μειώσετε την πιθανότητα της μόλυνσης και την βλάβη,   
  που οφείλεται στην έκθεσή σας στην χημική ουσία. 



Εάν μία επικίνδυνη ουσία έρθει σε επαφή με τα μάτια σας  
είναι πολύ σημαντικό να ενεργήσετε αμέσως.  
Οιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα δημιουργίας 
σοβαρής βλάβης.  
Εκτός και αν ενημερωθείτε για το ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί νερό  
για την συγκεκριμένη χημική ουσία κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:  

•Ξεπλύνετε τα χέρια σας γρήγορα.  
•Αν φοράτε φακούς επαφής αφαιρέστε τους.  
•Ξεπλύνετε το κάθε μάτι ξεχωριστά χωρίς ιδιαίτερη πίεση με καθαρό 
χλιαρό νερό και με κατεύθυνση από την μύτη προς τα έξω                             
για τουλάχιστον 15 λεπτά.                                                                                         
•Συνεχίστε την διαδικασία έως ότου δεν αισθάνεστε καμία ενόχληση. 
•Ζητήστε ιατρική συνδρομή. 



Αν βάσιμα νομίζετε ότι έχετε εκτεθεί σε κάποια επικίνδυνη ουσία...   
      

•Βγάλτε αμέσως όποια ρούχα θεωρείτε ότι έχουν ρυπανθεί.  
•Βγάλτε τα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έρθουν σε επαφή με το πρόσωπό 
σας. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν με τον κανονικό τρόπο σκίστε τα ή κόψτε τα 
με ένα ψαλίδι.  
•Βάλτε τα ρούχα σε πλαστικές σακούλες ή σε κάποιο δοχείο και κλείστε το 
καλά.  
•Αν είναι δυνατόν πλυθείτε προσεκτικά με νερό.  
•Περιμένετε την ιατρική βοήθεια. 

Συζητήστε το θέμα με τα όλα τα μέλη της 
οικογενείας σας  

και καταρτίστε το οικογενειακό σας σχέδιο 
πρόληψης και αντιμετώπισης. 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 


