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                             Κοινοτικές Πληροφορίες Εκκένωσης  
 

 
Πληροφορίες εκκένωσης σε έκτακτη ανάγκη. 
 

Για να είστε ασφαλείς, είναι καλύτερα να φύγετε νωρίς.  
 

Τι είναι η ‘εκκένωση’;  
Εκκένωση σηµαίνει η αποµάκρυνση ανθρώπων από µια επικίνδυνη ζώνη ή κατάσταση. Οι 
άνθρωποι µετακινούνται σε ασφαλή περιοχή. 
 

Εκκένωση (ή αποµάκρυνση) γίνεται αν υπάρχει πραγµατικός κίνδυνος για εσάς και είναι 
ασφαλές να εκκενώσετε ένα µέρος. Εάν δεν είναι ασφαλές, µπορεί να χρειαστεί να 
χρησιµοποιηθεί ένα διαφορετικό καταφύγιο. Σε µια ταχέως µεταβαλλόµενη κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης µπορεί να µη δοθεί προειδοποίηση εκκένωσης. 
 

Γιατί πρέπει να φύγω νωρίς;  
Η έγκαιρη αποµάκρυνση είναι η ασφαλέστερη επιλογή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Θα 
πρέπει να σκεφτείτε την έγκαιρη αποµάκρυνση ως το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνετε σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
 

Για ποιο είδος έκτακτης ανάγκης θα χρειαστεί εκκένωση; 
Θα πρέπει να σκεφτείτε την εκκένωση σε περίπτωση πυρκαγιάς, πληµµύρας, καταιγίδας, 
κατολίσθησης και χηµικής έκτακτης ανάγκης. Αν υπάρχει µια δασική πυρκαγιά στην περιοχή 
σας, µην περιµένετε την κλήση για εκκένωση. Τις ηµέρες µε καιρικά φαινόµενα κατηγορίας 
Κωδικός Κόκκινο, Ακραίος, Σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς (Code Red, Extreme και Severe), η 
ασφαλέστερη επιλογή είναι να φύγετε από τις περιοχές υψηλού κινδύνου πριν σας απειλήσει η 
φωτιά.  
 

Πώς θα γνωρίζω πότε να εκκενώσω ένα µέρος;  
Να είστε σε επιφυλακή για προειδοποιήσεις και πληροφορίες τις ηµέρες µε σοβαρά ή ακραία 
καιρικά φαινόµενα. Μπορεί να πάρετε πληροφορίες στα αγγλικά από: 

• Τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς ή από την τηλεόραση στο κανάλι SKY NEWS 
Television (επισκεφθείτε το www.emv.vic.gov.au στο διαδίκτυο για µια πλήρη λίστα 
των ραδιοτηλεοπτικών σταθµών εκτάκτων αναγκών). 

• Για δασικές πυρκαγιές – Γραµµή Πληροφοριών ∆ασικών Πυρκαγιών Βικτώριας 
(Victorian Bushfire Information Line - VBIL) 1800 240 667 (ή επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.cfa.vic.gov.au στο διαδίκτυο).  

• Για πληµµύρες και καταιγίδες – Γραµµή Πληροφοριών Πληµµυρών και Καταιγίδων 
(VICSES Flood and Storm Information Line) 1300 842 737 (ή επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα  www.ses.vic.gov.au στο διαδίκτυο).  

 

Εάν δεν µιλάτε αγγλικά, µπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 131 450 για διερµηνέα και να ζητήσετε 
να σας συνδέσει µε τη Γραµµή Πληροφοριών ∆ασικών Πυρκαγιών Βικτώριας ή τη Γραµµή 
Πληροφοριών Πληµµυρών και Καταιγίδων VICSES, ή ζητήστε από κάποιον αγγλόφωνο φίλο 
σας να σας βοηθήσει να µεταφράσει τις προειδοποιητικές πληροφορίες που υπάρχουν στο 
διαδίκτυο. 
 

Μπορεί να λάβετε µια προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης µέσω του τηλεφώνου ή µε SMS. 
Κάποιος από την κοινότητά σας ή ένας αστυνοµικός µπορεί να έρθει στο σπίτι σας να σας πει 
να εκκενώσετε την περιοχή. 
 

Ποιος διαχειρίζεται την εκκένωση;  
Σε µια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Αστυνοµία Βικτώριας είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση 
της εκκένωσης. 
 
 

Τι πρέπει να κάνω όταν µου πουν να εκκενώσω την περιοχή; 
Αν έχετε χρόνο, κλειδώστε την πόρτα του σπιτιού σας. Πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες της 
προειδοποίησης και τις οδηγίες που σας δίνουν οι υπηρεσίες έκτακτων αναγκών. 
 

Τι µπορώ να πάρω µαζί µου; 
Φάρµακα, προστατευτικά ρούχα, πόσιµο νερό, προσωπικά έγγραφα ταυτότητας (π.χ. 
διαβατήριο, δίπλωµα οδήγησης κλπ.), φορτιστή κινητού τηλεφώνου, ραδιόφωνο µε µπαταρίες, 
επιπλέον ρούχα και προσωπικά είδη υγιεινής. 
 

Πού πρέπει να πάω;  
Πηγαίνετε στο ασφαλές µέρος που αναγράφεται στην προειδοποίηση. Μπορεί να πάρετε 
οδηγίες για το πώς να πάτε εκεί. Όταν φτάσετε στο ασφαλές µέρος, παρακαλείστε να δηλώσετε 
το όνοµά σας· αυτό θα βοηθήσει τις αρχές να καθησυχάσουν τους ανθρώπους που ανησυχούν 
για εσάς. 
 

Τι θα γίνει µε τα ζώα µου;  
Αν έχετε κατοικίδια ή άλλα ζώα, µπορείτε να πάρετε ένα ενηµερωτικό πακέτο έκτακτων 
αναγκών για κατοικίδια ζώα (βλ. www.agriculture.vic.gov.au) για περισσότερες πληροφορίες. 
Θα πρέπει να φροντίσετε εκ των προτέρων για τα ζώα σας. Πρέπει να έχετε λουριά και κλουβιά 
για τη µεταφορά και τον έλεγχο των ζώων. Πρέπει να µετακινήσετε νωρίς τα εκτρεφόµενα ζώα 
και άλογα ή πρέπει να αφήσετε ανοιχτές τις εσωτερικές πύλες για να µπορούν να κυκλοφορούν 
ελεύθερα µέσα στη φάρµα. . 
 

Τι γίνεται αν χρειάζοµαι βοήθεια στην εκκένωση;  
Θα πρέπει να σκεφτείτε τους λόγους για τους οποίους µπορεί να χρειαστείτε βοήθεια. Αυτό είναι 
µέρος του σχεδιασµού για µια έκτακτη ανάγκη. 
 

Αν δεν έχετε αυτοκίνητο θα πρέπει να κανονίσετε για τη µετακίνησή σας. Για παράδειγµα 
µπορείτε να φύγετε µε τους γείτονές σας ή να κανονίσετε να σας βοηθήσει η οικογένεια κατά την 
εκκένωση. Να θυµάστε: Η έγκαιρη αποµάκρυνση είναι πάντοτε η ασφαλέστερη επιλογή. 
 

Πότε µπορώ να πάω στο σπίτι; 
Η αστυνοµία ή οι υπηρεσίες έκτακτων αναγκών θα σας το πουν πότε είναι ασφαλές να 
επιστρέψετε σπίτι σας. Μην επιστρέφετε στο σπίτι µέχρι να σας πουν ότι είναι ασφαλές να το 
κάνετε. 
 

Τι γίνεται αν δεν θέλω να εκκενώσω την περιοχή;   
Αν δεν αποµακρυνθείτε (εκκενώσετε το µέρος) µπορεί να είναι επικίνδυνο για εσάς ή / και την 
οικογένειά σας. Είναι σηµαντικό για σας και την οικογένειά σας να έχετε ένα σχέδιο ασφάλειας 
και προστασίας και να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε σε µια έκτακτη ανάγκη. 
 

Προσωπική ασφάλεια  
Συνεχίστε να ακούτε το ραδιοφωνικό σταθµό ABC ή άλλα ραδιοτηλεοπτικά µέσα εκτάκτων 
αναγκών για ενηµερώσεις. Να οδηγείτε προσεκτικά. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο καπνός από 
µια φωτιά θα σας δυσκολέψει να βλέπετε το δρόµο. Ανάψτε τα φώτα του αυτοκινήτου σας. 
 

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι δρόµοι µπορεί να είναι κλειστοί από τα νερά πληµµύρας, από 
πεσµένα δέντρα ή ηλεκτροφόρα καλώδια. Μην οδηγείτε αυτοκίνητο, ποδήλατο, µοτοσικλέτα ή 
να περπατάτε σε νερά πληµµύρας. Ποτέ µην µετακινείτε ηλεκτροφόρα καλώδια από το δρόµο. 
 

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ.



English 

                            Community Evacuation In formation 
 

Emergency evacuation information. 
 
To be safe, it is best to leave early. 
 
What is ‘evacuation’?  
Evacuation means moving people away from a dangerous area or situation. People are 
moved to a safe area. 
 
Evacuation happens if there is a real danger to you and it is safe to evacuate. If it is not 
safe, a different shelter may need to be used. In a fast-moving emergency an evacuation 
warning may not be given.  
 
Why do I need to leave early?  
Leaving early is the safest option in an emergency. You should think about leaving early as 
the first thing to do in an emergency. 
 
What kind of emergency will require evacuation?  
You need to think about evacuating in a fire, flood, storm, landslide and chemical 
emergency. If there is a bushfire in your area, do not wait for a call to evacuate. On Code 
Red, Extreme and Severe weather days, the safest option is to leave high risk areas before 
fire threatens.  
 
How will I know when to evacuate?  
Be on alert for warnings and information on days of severe or extreme weather events. You 
can get information in English from: 

• Local radio stations or SKY NEWS Television (visit www.emv.vic.gov.au on the 
internet for a full list of emergency broadcasters).  

• For bushfires – Victorian Bushfire Information Line (VBIL) 1800 240 667 (or visit 
www.cfa.vic.gov.au on the internet).  

• For floods and storms – VICSES Flood and Storm Information Line 1300 842 737 
(or visit www.ses.vic.gov.au on the internet).  

 
If you do not speak English, you can call 131 450 for an interpreter and ask for the Victorian 
Bushfire Information Line or the VICSES Flood and Storm Information Line, or ask an 
English speaking friend to help translate the warning information found on the internet.   
 
You may get an emergency warning  by phone or by SMS. Someone from your community 
or a police officer may come to your house to tell you to evacuate. 
 
Who manages an evacuation? 
In an emergency, Victoria Police is responsible for managing an evacuation. 
 
What do I do when I am told to evacuate? 
Lock the door of your house if you have time. You must follow the instructions on the 
warning and instructions provided by emergency services. 

What do I take with me? 
Medication, protective clothing, drinking water, personal identity documents (e.g. passport, 
drivers licence etc.), mobile phone charger, battery powered radio, extra clothes and 
toiletries.  
 
Where do I go?  
Go to the safe location written in the warning. You may get directions on how to get there. 
Once you arrive at the safe location, please register; it will help authorities to reassure 
people who are worried about you. 
 
What about my animals?  
If you have pets or animals you can get a pet emergency kit (see www.delwp.vic.gov.au) for 
more information. You need to plan ahead for your animals. You need to have leads and 
cages for transportation and control. You need to move farm animals and horses early or 
you need to leave internal gates open so they can move freely within the property.  
 
What if I need help to evacuate?  
You need to think about reasons why you may need help. This is part of planning for an 
emergency.  
 
If you do not have a car you need to organise transport. For example you can leave with 
your neighbours or arrange for family to help you evacuate. Remember: Leaving early is 
always the safest option.  
 
When can I go home?  
When it is safe to return to your home, the police or emergency services will tell you. Do not 
go home until you are told that it is safe to do so.  
 
What if I do not want to evacuate?  
If you do not evacuate it may be dangerous for you and/or your family. It is important that 
you and your family have a safety plan and know what to do in an emergency.   
 
Personal Safety  
Continue to listen to the ABC radio or other emergency broadcasters for updates.  
Drive carefully. Be aware smoke from a fire will make it difficult to see the road. Turn on 
your car headlights.  
 
Be aware that roads may be blocked by flood water, fallen trees or power lines. Do not 
drive, ride, or walk through floodwaters. Never move power lines from the road. 
 
THE PRESENCE OF POLICE OR OTHER EMERGENCY SERVICES DURING AN 
EVACUATION CANNOT ALWAYS BE GUARANTEED.  


