
 

 

 

 

 

ΦΩΝΑΞΤΕ 

Μην επιχειρείτε να σβήσετε φωτιές, εκτός εάν έχετε λάβει 
κατάλληλη εκπαίδευση. 

Σημάνετε συναγερμό προφορικά: εκκενώστε το χώρο και, 
κατά την έξοδό σας, σημάνετε το συναγερμό σπάζοντας το 
γυάλινο προστατευτικό του κόκκινου σημείου σήμανσης 
συναγερμού.  

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙΤΕ 

Αμέσως μόλις ακούσετε συναγερμό, εκκενώστε το χώρο, 
ακόμη και εάν δεν είστε σίγουροι ότι ο συναγερμός ισχύει για 
εσάς. Μην μείνετε για να ολοκληρώσετε εργασίες, να μαζέψετε 
τα πράγματά σας ή να κλειδώσετε πόρτες.  

Οι επισκέπτες και οι μαθητές σας είναι υπό την ευθύνη σας. 
Σιγουρευτείτε ότι θα απομακρυνθούν από το χώρο. 

Ακολουθείστε τις σημάνσεις (πράσινος δρομέας και βέλη) 
προς την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου. Εάν βρεθείτε σε 
αδιέξοδο, γυρίστε πίσω και ακολουθείστε τη σήμανση προς 
άλλη κατεύθυνση. 

Μην τρέχετε καθώς μπορεί να προκληθεί πανικός και 
τραυματισμοί. 

Κλείστε τις πόρτες πίσω σας για να καθυστερήσετε την 
εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού, αλλά και για να 
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βοηθήσετε στην προστασία των υπολοίπων. Μην κλειδώνετε 
πόρτες, εκτός εάν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ασφαλείας. 

Βοηθήστε άτομα με ειδικές ανάγκες, συνήθως έχουν 
προσχεδιασμένα σχέδια διαφυγής με τα οποία μπορείτε να 
βοηθήσετε. 

Αναφέρετε στο προσωπικό Περιπολίας/Ασφαλείας σημεία ή 
άτομα που έχουν επηρεαστεί από τον καπνό ή τη φωτιά, ή 
άτομα που αγνοούνται ή δεν μπόρεσαν να εκκενώσουν το 
χώρο. 

Εάν δεν μπορείτε να δείτε την έξοδο κινδύνου, 
απομακρυνθείτε όσο το δυνατό από τη φωτιά, κατά προτίμηση 
κατευθυνόμενοι προς χαμηλότερο όροφο. Τα περισσότερα 
δωμάτια παρέχουν προστασία για τουλάχιστον μια ώρα, ενώ τα 
κλιμακοστάσια για δυο. Επικοινωνήστε με το προσωπικό 
Περιπολίας/Ασφαλείας χρησιμοποιώντας τα τηλέφωνα έκτακτης 
ανάγκης της περιοχής σας, τα οποία παρατίθενται και στις 
ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης.  

 

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Ποτέ μην εισέρχεστε σε περιοχή όπου αναβοσβήνει 
κόκκινο φως. Ορισμένα κτήρια χρησιμοποιούν σήμανση με 
κόκκινα φώτα που αναβοσβήνουν για να σημάνουν πυρκαγιά.  

Κρατήστε απόσταση από τις εξωτερικές πόρτες. Η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία ίσως χρειαστεί να εισέλθει και 
ενδέχεται να μπλοκάρετε την έξοδο. Περιμένετε στο σημείο 
συγκέντρωσης. 

Μην εισέλθετε όταν σταματήσει ο συναγερμός, ίσως έχει 
σιγήσει για να βοηθηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Περιμένετε 
να έρθει το προσωπικό Περιπολίας/Ασφαλείας ή να σβήσει το 
κόκκινο φως. 

 



Μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο £100 εάν δεν εκκενώσετε 
αμέσως την περιοχή ή εάν παραβιάσετε τον εξοπλισμό του 
συναγερμού πυρκαγιάς. 
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Σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας ή κατάρρευσης, 
παρακαλούμε καλέστε στο  

07827 988 085  

Δηλώστε το όνομά σας, την τοποθεσία σας και τη φύση του 
περιστατικού.  

Η ασφάλεια θα επικοινωνήσει με την κατάλληλη υπηρεσία 
και θα παρέχει όλες τις πληροφορίες συμπεριλαμβανομένης 
της τοποθεσίας σας. Μην καλείτε απευθείας το 999, καθώς 
αυτό ίσως καθυστερήσει την άφιξη της υπηρεσίας έκτακτης 
ανάγκης. 

Η ασφάλεια θα στείλει, επίσης, τις Πρώτες Βοήθειες στην 
τοποθεσία για να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες ή υποστήριξη 



κατά την αναμονή μέχρι την άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης 
ανάγκης. 


