
                                               Μέγαξα, 11 Ινπιίνπ 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμοσ Μεγαρέων υπενθυμίζει τα 
Μέτρα προςταςίασ από τον καφςωνα 

Υπελζπκίδεηαη από ην Δήκν Μεγαξέωλ, όηη ζε πεξηόδνπο 

ΚΑΥΣΩΝΟΣ, όπνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη απμεκέλε θαη πνιίηεο ίζωο 

έρνπλ αλάγθε θηινμελίαο ζε ρώξνπο, πνπ θιηκαηίδνληαη,   νη αίζνπζεο  

ζηα ΚΑΠΗ ηωλ Μεγάξωλ ηωλ Μεγάξωλ θαη ηεο λέαο Πεξάκνπ, ηεο 

ΚΙΝΕΤΤΑΣ  θαη ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα, είλαη ζε εηνηκόηεηα.  

Πιεξνθνξίεο γηα νπνηαδήπνηε ζπλελλόεζε, ζηα ηειέθωλα 22960 82895 

Κνηλωληθή Υπεξεζία ηνπ Δήκνπ, ΚΑΠΗ Μεγάξωλ 22960 80150, ΚΑΠΗ 

Κηλέηηαο 22960 65700. ΚΑΠΗ Νέαο Πεξάκνπ  22960 34876, θαη  ΚΑΠΗ Αγίνπ 

Παληειεήκνλα  Νέαο Πεξάκνπ 22960  34623.  

Τα ΚΑΠΗ ζα ιεηηνπξγνύλ ηηο εκέξεο ηνπ ΚΑΥΣΩΝΑ  ηηο ώξεο 07.00 έωο 

20.00 θαη ηα Σαββαηνθύξηαθα,  από 09.00 έωο 20.00.  

Εηδηθόηεξα, ην Τκήκα Πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ Δήκνπ Μεγαξέωλ ζύκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο απηνπξνζηαζίαο από ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ζπληζηά  θαη πάιη 

ζηνπο πνιίηεο ηα εμήο: 

 Απνθύγεηε ηελ ειηνζεξαπεία θαη παξακείλεηε ζε ζθηεξά θαη δξνζεξά κέξε 

καθξηά από ρώξνπο όπνπ επηθξαηεί ζπλσζηηζκόο. 

 Απνθύγεηε ηε βαξηά ζσκαηηθή εξγαζία ηδηαίηεξα ζε ρώξνπο κε πςειή 

ζεξκνθξαζία, άπλνηα θαη κεγάιε πγξαζία. 

 Απνθύγεηε ην βάδηζκα γηα πνιύ ώξα ή ην ηξέμηκν θάησ από ηνλ ήιην. 

 Πξνηηκήζηε ηα ειαθξά, άλεηα θαη αλνηρηόρξσκα ξνύρα από θπζηθό πιηθό γηα 

λα δηεπθνιύλεηαη ν αεξηζκόο ηνπ ζώκαηνο θαη ε εμάηκηζε ηνπ ηδξώηα. 

 Επηιέμηε έλα θαπέιν πνπ εμαζθαιίδεη θαιό αεξηζκό ηνπ θεθαιηνύ. Φνξέζηε 

καύξα ή ζθνπξόρξσκα γπαιηά κε εηδηθή επίζηξσζε πνπ πξνζηαηεύνπλ από 

ηελ αληαλάθιαζε ηνπ ήιηνπ. 

 Φξνληίζηε ε δηαηξνθή ζαο λα απνηειείηαη από ειαθξά θαη κηθξά γεύκαηα, κε 

έκθαζε ζηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά. Πεξηνξίζηε ηα ιηπαξά. 

 Πίλεηε άθζνλα πγξά (λεξό θαη ρπκνύο θξνύησλ). Αλ ηδξώλεηε πνιύ, 

πξνζζέζηε αιάηη ζην θαγεηό ζαο. Απνθύγεηε ηα νηλνπλεπκαηώδε πνηά. 

 Κάληε ριηαξά ληνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θη αλ ρξεηαζηεί ηνπνζεηείζηε 

πγξά θαιύκκαηα ζην θεθάιη θαη ζην ιαηκό. 



 

 Μεξηκλήζηε γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζαο πνπ πάζρνπλ από ρξόληα 

λνζήκαηα (αλαπλεπζηηθά, θαξδηαγγεηαθά, θιπ.). Σπκβνπιεπηείηε ην 

ζεξάπνληα ηαηξό ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή εηδηθώλ νδεγηώλ θαη γηα όζνπο 

ιακβάλνπλ θάξκαθα, αλ πξέπεη λα ηα ζπλερίζνπλ θαη ζε πνηα δνζνινγία, 

θαζώο νξηζκέλα θάξκαθα απμάλνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο. 

 Απνθύγεηε ηα πνιύσξα ηαμίδηα κε ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο όηαλ ε δέζηε είλαη 

ζε πνιύ πςειά επίπεδα. 

Aλ έρεηε λενγλά βξέθε: Νηύζηε ηα όζν γίλεηαη πην ειαθξά. Φξνληίζηε ώζηε ηα 

ρέξηα θαη ηα πόδηα ηνπο λα είλαη ειεύζεξα θαη λα κελ ηπιίγνληαη ζε πάλεο. Φξνληίζηε 

λα κελ κέλνπλ ζηνλ ήιην κεηά ην κπάλην ζηε ζάιαζζα θαη λα θνξνύλ πάληα θαπέιν. 

Εθηόο από γάια ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε θαη άιισλ πγξώλ όπσο ρακνκήιη, λεξό θιπ. 

Εηδηθά γηα ηα βξέθε θαη ηα κεγαιύηεξα παηδηά, θξνληίζηε λα ηξώλε πεξηζζόηεξα 

ρνξηαξηθά θαη θξνύηα θαη ιηγόηεξα ιίπε. 

Aλ έρεηε ειηθηωκέλνπο:  Μεηαθηλείζηε ηνπο ζε δξνζεξόηεξνπο ρώξνπο ή 

πεξηνρέο (παξαζαιάζζηα ή ζε βνπλό), δηόηη ην πνιύ δεζηό θαη πγξό πεξηβάιινλ 

απνβαίλεη επηθίλδπλν. Ελαιιαθηηθά θξνληίζηε λα παξακέλνπλ ζηα θαηώηεξα 

δηακεξίζκαηα πνιπώξνθσλ ζπηηηώλ. Αλνίμηε ην ζπίηη ηε λύρηα γηα λα δξνζίδεη θαη 

θξαηάηε ην εξκεηηθά θιεηζηό ηηο δεζηέο ώξεο ηεο εκέξαο. Μελ εγθαηαιείπεηε ηα 

ειηθησκέλα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κόλα ηνπο ζε πεξηπηώζεηο ζεξηλώλ δηαθνπώλ ή 

πνιπήκεξεο απνπζίαο ζαο από ην ζπίηη. Δηαθνξεηηθά εμαζθαιίζηε έλα άηνκν γηα ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο θξνληίδα. 

Σρεηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνύλ επίζεο λα ιακβάλνπλ νη πνιίηεο θαη από ηνλ 

αξηζκό 1539. 
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