ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΑΤΣΟΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΜΟΤ
άκνο 10/1/2019

Γελτίο Σύποσ
Οδηγίες προζηαζίας και λήυη μέηρφν ασηοπροζηαζίας από κινδύνοσς ποσ
προέρτονηαι από ηην εκδήλφζη ηφν ένηονφν καιρικών θαινομένφν.
ύκθωλα κε ην έθηαθηό δειηίν αλαγγειίαο ζπειιωδώλ αλέκωλ πνπ εθδόζεθε ζηηο 10/1/2019
από ηελ ΔΜΤ, ζα επηθξαηήζνπλ ηζρπξνί Νόηηνη – Ννηηνδπηηθνί άλεκνη εληάζεωο 8 – 9 και τοπικά
10 μπουόρ ζήκεξα Πέμπτη 10 Ιανοσαρίοσ 2019, ζηελ άκν ηελ Ιθαξία θαη ηνπο Φνύξλνπο .
Σν Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Π.Δ. άκνπ, παξαθαιεί ηνπο ζπκπνιίηεο, καο, λα πξνβνύλ
ζηηο παξαθάηω ελέξγεηεο ωο ειάρηζηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο.

Αζθαιίζηε αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα παξαζπξζνύλ από ηνλ άλεκν θαη ελδέρεηαη λα
πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ή ηξαπκαηηζκνύο.

Διέγμηε αλαξηεκέλεο πηλαθίδεο.

Αζθαιίζηε ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα.

Απνθύγεηε δξαζηεξηόηεηεο ζε ζαιάζζηεο θαη παξάθηηεο πεξηνρέο.

Απνθύγεηε ηε δηέιεπζε θνληά από κεγάια δέληξα, θάηω από αλαξηεκέλεο πηλαθίδεο θαη γεληθά
από πεξηνρέο, όπνπ κπνξεί ειαθξά αληηθείκελα λα απνθνιιεζνύλ θαη λα πέζνπλ ζην έδαθνο
(π.τ. κάηω από μπαλκόνια, όποσ μπορεί να πέζοσν διάθορα ανηικείμενα, όπως γλάζηρες, ζπαζμένα
ηζάμια κλπ.)
Σν Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Π.Δ. άκνπ, ζα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηνπ
θαηλνκέλνπ, θαη ζα ελεκεξώλεη δηαξθώο ηηο αξκόδηεο ππεξεζηαθά εκπιεθόκελεο θξαηηθέο
ππεξεζίεο, ώζηε λα βξίζθνληαη ζε απμεκέλε εηνηκόηεηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ
λα αληηκεηωπίζνπλ άκεζα ηηο επηπηώζεηο από ηελ εθδήιωζε ηωλ έληνλωλ θαηξηθώλ
θαηλνκέλωλ, αιιά θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξωζεο ηνπ Ννκνύ καο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη
ζπλερή ξνή πιεξνθόξεζεο πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηωλ λεζηώλ καο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο απηνπξνζηαζίαο από ηα έληνλα θαηξηθά
θαηλόκελα, νη πνιίηεο κπνξνύλ λα επηζθεθζνύλ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.civilprotection.gr.
Ο Προϊστάμενος τοσ Σμήματος Πολιτικής
Προστασίας Π.Δ. άμοσ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΣΑΣΟΤΡΗ
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