ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΤΡΚΑΓΙΑ

Ο καπνόσ που παράγεται κατά τθ διάρκεια πυρκαγιάσ, αποτελεί ομογενζσ μίγμα
μονοξειδίου του άνκρακα, διοξειδίου του άνκρακα, υδρογονανκράκων, οξειδίων του
αηϊτου, οργανικϊν χθμικϊν ουςιϊν, ιχνοςτοιχείων και πλθκϊρασ άλλων αιωροφμενων
ςωματιδίων. Η ςφςταςθ των χθμικϊν εξαρτάται από το είδοσ του καφςιμου υλικοφ κακϊσ
και από πλθκϊρα άλλων παραμζτρων. Η ζντονθ κερμότθτα, ιδιαίτερα ςτα πρϊτα ςτάδια
τθσ πυρκαγιάσ, παγιδεφει τον καπνό ςτα υψθλότερα ατμοςφαιρικά ςτρϊματα του αζρα,
όπου παραμζνει μζχρι να κρυϊςει και ςτθ ςυνζχεια κατεβαίνει. Κακϊσ ο καπνόσ κινείται
προσ τα κάτω, αραιϊνει και διαςπείρεται φκάνοντασ τελικά ςε επίπεδο εδάφουσ.

Η ζκκεςθ ςτον καπνό μπορεί να προκαλζςει ερεκιςμό των ματιϊν και του αναπνευςτικοφ
ςυςτιματοσ κακϊσ και επιδείνωςθ τυχόν αναπνευςτικϊν και καρδιολογικϊν νοςθμάτων.
Άτομα με χρόνια αναπνευςτικά, καρδιολογικά ι άλλα νοςιματα, ζγκυεσ, θλικιωμζνοι και
παιδιά βρίςκονται ςε αυξθμζνο κίνδυνο από τισ επιπτϊςεισ του καπνοφ.

Για τουσ λόγουσ αυτοφσ το ΚΕΕΛΠΝΟ ςτο πλαίςιο προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ
ςυςτήνει ςτουσ κατοίκουσ των περιοχών που ζχουν πληγεί τα παρακάτω:


Προςτατευκείτε από τθν ζκκεςθ ςτον καπνό


παραμείνετε όςο το δυνατόν περιςςότερο ςε κλειςτοφσ χϊρουσ και ςωςτζσ

ςυνκικεσ κλιματιςμοφ (ανακφκλωςθ του εςωτερικοφ αζρα και χριςθ καλά
ςυντθρθμζνων φίλτρων), ιδιαίτερα κατά τα διαςτιματα που υπάρχει καπνόσ


Αποφφγετε τισ εξωτερικζσ δραςτθριότθτεσ για όλο το διάςτθμα που υπάρχει

καπνόσ



Αποφφγετε τθν ζντονθ ςωματικι καταπόνθςθ

Αποφφγετε τθν κατανάλωςθ νεροφ για οποιαδιποτε χριςθ από πθγζσ άγνωςτθσ
προζλευςθσ



Ακολουκείτε τισ οδθγίεσ των αρμόδιων αρχϊν αναφορικά με τθ χριςθ του πόςιμου
νεροφ



Καταναλϊνετε άφκονεσ ποςότθτεσ αςφαλοφσ πόςιμου νεροφ ειδικά κατά τα
διαςτιματα που υπάρχει καπνόσ



Αποφφγετε τθν κατανάλωςθ τροφίμων, τα οποία δε διατθροφνται εκτόσ ψυγείου.
Συςτινεται θ κατανάλωςθ ξθρϊν και καλά ςυςκευαςμζνων τροφίμων. Ελζγχετε
πάντα τισ θμερομθνίεσ λιξθσ των προϊόντων



Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ ςυμπτωμάτων από το αναπνευςτικό ι καρδιαγγειακό
ςφςτθμα που μπορεί να ςχετίηονται με υπερβολικι ζκκεςθ ςε καπνό, όπωσ
επίμονοσ βιχασ, δυςκολία ι/και ςυριγμόσ ςτθν αναπνοι, ςφίξιμο ι πόνοσ ςτο
ςτικοσ, ταχυκαρδία, ναυτία, αςυνικιςτθ κόπωςθ ι ηάλθ, ηθτιςτε άμεςα ιατρικι
βοικεια



Αποφφγετε τθν επαφι με καμζνα υπολείμματα πάςθσ φφςεωσ αντικειμζνων,
κακϊσ και τθν επαφι με καμζνο ζδαφοσ λόγω πικανισ ςυςςϊρευςθσ επικίνδυνων
τοξικϊν ουςιϊν. Σε περίπτωςθ που υπάρχει άμεςθ ανάγκθ κακαριςμοφ των χϊρων,
χρθςιμοποιείςτε μακριά ενδφματα, γάντια και κλειςτά παποφτςια. Επίςθσ, μετά τθν
επαφι με καμζνα υπολείμματα προβείτε ςε πολφ καλό κακαριςμό του ςϊματοσ και
των ροφχων



Αποφφγετε τθν επαφι με νεκρά ηϊα. Καλζςτε τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν
περιςυλλογι τουσ

