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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οδηγίεσ και ςχετικά μζτρα προφφλαξησ
για την αντιμετώπιςη υψηλών Θερμοκραςιών
Γηα ηα δεδνκέλα ησλ θιηκαηνινγηθώλ ηεο ρώξαο καο ν Καύζσλαο
απνηειεί επνρηαθό θαηλόκελν, πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο.
Σν θαηλόκελν απηό γίλεηαη πην έληνλν ζηηο πόιεηο θαη ζύκθσλα κε ζρεηηθό
έγγξαθν ηεο Δλζεο Δεκόζηαο πγείαο & Τγηεηλήο ηνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο δίδονηαι οδηγίερ, γηα ηελ πξόιεςε ησλ επηπηώζεσλ από
ηελ εκθάληζε πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ θαη θαύζσλα.
ύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Εζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο
(ΕΜΤ) πξνβιέπεηαη απμεκέλε ζεξκνθξαζία ηηο επόκελεο εκέξεο ζηελ Αηηηθή
θαη γηα ην ιόγν απηό όιεο νη εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο βξίζθνληαη ζε
επηθπιαθή γηα ηελ αληηκεηώπηζε δύζθνισλ θαηαζηάζεσλ.
Εηζη ινηπόλ ην Τμήμα Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ ηος Δήμος Μεγαπέυν
πνπ βξίζθεηαη ζε εηνηκόηεηα, επηζεκαίλεη ηα εμήο:
Οη αίζνπζεο ησλ ΚΑΠΗ ζηηο νπνίεο ππάξρεη θιηκαηηζκόο ζα είλαη
αλνηθηέο από ζήκεξα Σξίηε 21 κέρξη ηελ Παξαζθεπή 24 Ινπλίνπ από ηηο 7 ην
πξσί κέρξη ηηο 8 ην βξάδπ θαη ην αββαηνθύξηαθν από ηηο 9 ην πξστ κέρξη ηηο
6 ην βξάδπ.
Τηλέθυνα, για ζςνεννόηζη:
-

ΚΑΠΗ ΜΕΓΑΡΩΝ: 22960 80150
ΚΑΠΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ: 22960 34876 & 22960 80150
ΚΑΠΗ ΚΙΝΕΣΑ: 22960 65700

Ποιορ κινδςνεύει από ηιρ ςτηλέρ θεπμοκπαζίερ;
- Οη ειηθησκέλνη
- Μσξά θαη κηθξά παηδηά
- Εγθπεο θαη ζειάδνπζεο κεηέξεο
- Αηνκα πνπ είλαη ππέξβαξα ή παρύζαξθα
- Αηνκα πνπ εξγάδνληαη ή αζθνύληαη έληνλα ζε δεζηό πεξηβάιινλ
- Αηνκα κε ρξόληεο παζήζεηο (Καξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, ππέξηαζε,
ζαθραξώδε δηαβήηε, πλεπκνλνπάζεηεο, λεθξνπάζεηεο, επαηνπάζεηεο,
ςπρηθή λόζν, άλνηα, αιθννιηζκό ή θαηάρξεζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ
θιπ

-

-

Αηνκα κε νμεία λόζν, όπσο ινίκσμε κε ππξεηό ή γαζηξεληεξίηηδα ή
θαη άηνκα πνπ γηα θαζαξά ηαηξηθνύο ιόγνπο παίξλνπλ θάξκαθα γηα ηα
ρξόληα λνζήκαηά ηνπο, όπσο π.ρ. δηνπξεηηθά, αληηρνιηλεξγηθά,
ςπρνθάξκαθα.
Γενικέρ Οδηγίερ πποθύλαξηρ:
Παξακνλή ζε ρώξνπο πνπ θιηκαηίδνληαη
Νηύζηκν ειαθξύ θαη άλεην κε αλνηθηόρξσκα ξνύρα
Χπήζη καπέλλος
Υξήζε καύξσλ ή ζθνπξόρξσκσλ γπαιηώλ ειίνπ
Απνθπγή έθζεζεο ζηνλ ήιην ηδίσο γηα βξέθε θαη ειηθησκέλνπο
Απνθπγή βαξηάο ζσκαηηθήο εξγαζίαο
Πνιιά ριηαξά λνύο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο
Μηθξά ζε πνζόηεηα θαη ειαθξηά γεύκαηα θησρά ζε ιηπαξά κε έκθαζε
ζηε ιήςε θξνύησλ θαη ιαραληθώλ
Λήτη άθθονυν ςγπών (νεπού και σςμών θπούηυν)
Οι ηλικιυμένοι να μην εγκαηαλείπονηαι μόνοι ηοςρ
Οη ρώξνη εξγαζίαο πξέπεη λα δηαζέηνπλ θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα ή
απινύο αλεκηζηήξεο, θαηά πξνηίκεζε νξνθήο.
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