


  

Σε περίπτωση φωτιάς 
Ο πυροσβέστης θα μας θυμίσει κάποιους κανόνες που πρέπει να 
ακολουθούμε σε περίπτωση φωτιάς και τις ενέργειες που πρέπει να 
κάνουμε για την προστασία μας.  



  

Κανόνας #1 – Μην παίζεις με τη φωτιά 
ή τα σπίρτα 

Τα παιδιά δεν πρέπει να αγγίζουν τη φωτιά ή να παίζουν με                     
τα σπίρτα. Να θυμάστε ότι μόνο οι ενήλικες δικαιούνται να 
ανάψουν φωτιά για συγκεκριμένους σκοπούς.  



  

Κανόνας #2 – Σταμάτα, ξάπλωσε 
και Κυλίσου 

Σε περίπτωση που τα ρούχα σου αρπάξουν φωτιά: 

Σταμάτα Κυλίσου  

Ξάπλωσε 



  

Κανόνας #3 – Μην κρυφτείς 
Μην κρυφτείς κατά τη διάρκεια φωτιάς.  

Προσπάθησε να σε δουν οι πυροσβέστες: Κούνησε τα χέρια σου                 

ή ζήτησε βοήθεια φωνάζοντας. 



  

Κανόνας #4 – Μείνε χαμηλά 
Κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς να παραμένεις όσο πιο κοντά στο 
πάτωμα γίνεται. Μετακινήσου στα τέσσερα και προσπάθησε να 
εντοπίσεις γρήγορα την πιο κοντινή έξοδο.  



  

Κανόνας #5 – Βγες έξω και 
απομακρύνσου 

Είναι πολύ σημαντικό να βγεις έξω από το φλεγόμενο κτίριο 
γρήγορα και να απομακρυνθείς. Μην επιστρέψεις στο κτίριο 
που φλέγεται. 



  

Κανόνας #6 – Καθορίζουμε σημείο 
συνάντησης 

Μαζί με τους γονείς σου θα πρέπει να προκαθορίσετε  ένα σημείο 
συνάντησης, έτσι ώστε, σε περίπτωση φωτιάς, να γνωρίζετε πού 
πρέπει να πάτε για να είστε ασφαλείς και μακριά από τη φωτιά.  



  

Κανόνας #7 – Γνωρίζω πού να 
αποταθώ για βοήθεια 

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πού να αποταθούμε για 
βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ζήτησε από τους 
γονείς σου να σε μάθουν να καλείς το 112, τον Ευρωπαϊκό 
Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης.   

112 



  

Μπράβο!  

Τώρα ξέρεις τους κανόνες για 
προστασία σε περίπτωση φωτιάς! 
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