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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ 

ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 

 

Πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιµασµένοι για την περίπτωση που θα ξεσπάσει 

φωτιά σε κάποιον από τους χώρους του νοσηλευτικού ιδρύµατος στο οποίο 

εργάζεστε. Είναι βασικό να διατηρήσετε την ψυχραιµία σας και να αρχίσετε 

αµέσως δράση, για την καταπολέµηση της φωτιάς και των επιπτώσεών της. Επειδή 

το πιο σηµαντικό στάδιο είναι τα πρώτα λεπτά εκδήλωσης της φωτιάς, είναι 

αποφασιστικής σηµασίας η άµεση ενεργοποίηση και έγκαιρη επέµβαση της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της οµάδας πυρασφαλείας του ιδρύµατος. 

 

 

 

Αν παρατηρήσετε φωτιά ή καπνό σε κάποιο σηµείο: 

 
1. Ενεργοποιείστε το συναγερµό και το υπόλοιπο προσωπικό που βρίσκεται κοντά 

στην εστία της φωτιάς! 

2. Αποµακρύνετε, αν αυτό είναι ασφαλές, τους ανθρώπους που βρίσκονται σε 

άµεσο κίνδυνο! 

3. Ειδοποιείστε την οµάδα πυρασφάλειας του νοσηλευτικού ιδρύµατος και την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ. 199) αναφέροντας το όνοµα του νοσηλευτικού 

ιδρύµατος, τη διεύθυνσή του, την ακριβή τοποθεσία της φωτιάς ή του καπνού, τον 

κοντινότερο δρόµο πρόσβασης και το σηµείο εισόδου στον τόπο της φωτιάς, τα 

καιγόµενα υλικά καθώς και την ύπαρξη ή µη ατόµου που κινδυνεύει ή  

εγκλωβισµένου ατόµου! 

4. Αποµονώστε τη φωτιά και τον καπνό στο χώρο κλείνοντας όλες τις πόρτες και 

τα παράθυρα ώστε να περιορισθεί ο εισερχόµενος φρέσκος αέρας και να 

επιβραδυνθεί η καύση! 

5. Προσπαθήστε, αν αυτό είναι ασφαλές, για άµεση κατάσβεση της φωτιάς,  

εφαρµόζοντας το σωστό τρόπο επέµβασης και το κατάλληλο κατασβεστικό 

υλικό!  

 

 

Θυµηθείτε:   

α) σε περίπτωση υγραερίου άµεσο 

κλείσιµο της στρόφιγγας παροχής  

β) σε πυρκαγιά υγρών καυσίµων όχι νερό 

αλλά αφρό  

γ) σε πυρκαγιά µε παρουσία ηλεκτρικού 

ρεύµατος όχι νερό, αλλά διοξείδιο του 

άνθρακα, πυροσβεστική σκόνη, άµεση 

διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος και  

δ) αποµακρύνατε από το χώρο της 

πυρκαγιάς τα εύφλεκτα υλικά για να 

περιορίσετε την επέκτασή της. 
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� Συνολική εκκένωση του κτιρίου πρέπει να αποφασισθεί από τους αρµόδιους και 

να διαδοθεί µέσω του συστήµατος έκτακτης ανάγκης του νοσηλευτικού 

ιδρύµατος. 

� Η όποια εκκένωση πρέπει να γίνει κατόπιν εκτίµησης της κατάστασης σύµφωνα 

µε τα παρακάτω κριτήρια: 

• Θέση, σοβαρότητα και έκταση της φωτιάς  

• Εγγύτητα σε εύφλεκτα υλικά 

• Φύση των νοσηλευόµενων ασθενών στην περιοχή του κινδύνου 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΣΕ ΕΚΚΕΝΩΣΗ! 

 

� Προτεραιότητες κατά την εκκένωση: 

1. Όσοι βρίσκονται πιο κοντά στον κίνδυνο 

2. Επισκέπτες, περιπατητικοί ασθενείς 

3. Ασθενείς σε αναπηρικά καρότσια 

4. Κλινήρεις ασθενείς 

5. Προσωπικό κλινικής 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΚΕΝΩΣΗ! 

 

 

 

� Συνοδεύσατε τους ασθενείς σε ασφαλές σηµείο του νοσηλευτικού ιδρύµατος και 

προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των ιατρικών τους αναγκών. 

� Όταν ολοκληρωθεί η εκκένωση του χώρου κλείστε τις πόρτες για να περιορίσετε 

την επέκταση της φωτιάς και του καπνού. 

� Αν γίνει συνολική εκκένωση του νοσηλευτικού ιδρύµατος συνεργαστείτε µε όλο 

το προσωπικό καθώς απαιτείται πλέον η συνδροµή όλων.  

Εκκένωση: 

 

� Όλα τα άτοµα που απειλούνται από τη φωτιά ή τον καπνό πρέπει 

να εγκαταλείψουν το χώρο, αν υπάρχει τέτοια εντολή από 

αρµόδιο του νοσηλευτικού ιδρύµατος ή της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας. Ωστόσο, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί 

πολύτιµος, για την ασφάλεια και τις ζωές ανθρώπων, χρόνος, 

αναζητώντας το αρµόδιο για την εντολή εκκένωσης του χώρου, 

άτοµο, αν, ως µέλος του προσωπικού του νοσηλευτικού 

ιδρύµατος, θεωρείτε ότι υπάρχει άµεση ανάγκη εκκένωσης, 

ενεργείστε προς αυτή την κατεύθυνση.  
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• Μην αποθηκεύετε υλικό σε χώρους ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 

• Μην τοποθετείτε αντικείµενα σε απόσταση τουλάχιστον µισού µέτρου κάτω από 

καταιονιστήρες.  

• Αν παρατηρήσετε ξεφτισµένα ή εκτεθειµένα καλώδια σε κάποιο χώρο, αναφέρατε 

το στους αρµόδιους του ιδρύµατος και µη χρησιµοποιείτε τον εξοπλισµό που 

συνδέεται µε αυτά. 

• Φροντίστε να µάθετε το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του νοσηλευτικού σας 

ιδρύµατος. 

• Ζητείστε να παρακολουθήσετε ενηµερώσεις για θέµατα πυρασφάλειας, 

πυροπροστασίας και να συµµετάσχετε σε ασκήσεις πυρασφάλειας. 
 

 

Πληροφορίες από: 
1. http://www.osha.gov/ 

2. http://www.health.nsw.gov.au/policies/, Fire Safety in Health Care Facilities-

Guidelines, 2005 

3. http://vumcpolicies.mc.vanderbilt.edu/E-Manual/Hpolicy.nsf/   

4. http://www.fireman.gr/ 

5. http://www.american-firefighter.com/   

Θυµηθείτε: 

 

• Πρέπει να γνωρίζετε τη θέση και τη χρήση του 

πυροσβεστικού εξοπλισµού. 

• Μη δυσκολεύετε την πρόσβαση στον εξοπλισµό 

προστασίας από πυρκαγιά (πυροσβεστικές 

φωλιές, πυροσβεστήρες, µέσα ατοµικής 

προστασίας κ.λ.π.) και στους ηλεκτρικούς 

πίνακες (π.χ. τοποθετώντας αντικείµενα). 

• Μην αποθηκεύετε εξοπλισµό, προµήθειες ή 

άχρηστο υλικό σε διαδρόµους του νοσηλευτικού 

ιδρύµατος. 
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ΤΥΠΟΙ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

ΝΕΡΟΥ A 

ΑΦΡΟΥ A, B 

CO2 B, C 

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ A, B, C, D, E 

 

 

 

 

 

• Ασφάλεια - Περόνη 

• Κλείστρο / Μοχλός 

λειτουργίας 

• Μανόµετρο 

• Ετικέτα : 

– Τύπος (Νερού, C02, 

Αφρού, Ξηράς Κόνεως) 

– Κατηγορία πυρκαγιάς (A, 

B, C, D, E) 

– Κατασβεστική ικανότητα 

– Οδηγίες λειτουργίας 

• Λάστιχο εκκένωσης 
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ΣΤΑΘΕΙΤΕ 3 - 4 ΜΕΤΡΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ, ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΤΕ ΧΑΜΗΛΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ 

 

 

 
 

ΠΙΕΣΤΕ ΤΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΓΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ. 

ΑΝ ΞΕΠΗ∆ΗΣΟΥΝ ΦΛΟΓΕΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ! 

ΑΝ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙΤΕ! 

ΦΩΝΑΞΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ  ΤΟ ΜΕΡΟΣ! 

ΑΝΑΓΟΜΩΣΑΤΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ! 

 

 
 


