Αναδημοσίευση Δελτίου Τύπου Πυροσβεστικού Σώματος
Έκτακτη Ενημέρωση λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς για
αύριο, 03 Ιουλίου 2022, από την Εκπρόσωπο Τύπου ΠΣ
Ανθυποπυραγό Τζίμα Ραφαέλα
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2021
Έκτακτη ενημέρωση σχετικά με τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς που αναμένεται
για αύριο Κυριακή 03 Ιουλίου 2022, πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα, η
Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Ανθυποπυραγός Τζίμα Ραφαέλα,
από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων στο
Μαρούσι.
Ακολουθεί το κείμενο της ενημέρωσης:
Καλησπέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδόθηκε από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Κυριακή, προβλέπεται πολύ υψηλός
κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της κεντρικής και Νότιας Ελλάδας, καθώς
και σε αρκετά νησιά του Αιγαίου. Αύριο θα είναι η πρώτη πολύ δύσκολη μέρα της
αντιπυρικής περιόδου!
Για τις ιδιαίτερες συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν αύριο και θα
ευνοήσουν την εκδήλωση και επέκταση πυρκαγιών, το προσωπικό του
Πυροσβεστικού Σώματος και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε
επιφυλακή.
Αυξημένες θα είναι επίσης οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι
περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.
Τονίζουμε ότι, στις περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας απαγορεύεται η είσοδος σε
εθνικούς δρυμούς και δάση.
Είμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου και είναι απαραίτητο όλοι μας να
είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Αν αντιληφθούμε καπνό ή φλόγες καλούμε αμέσως το 199 η το 112.
Αποφεύγουμε τις θερμές εργασίες στην ύπαιθρο και δεν ανάβουμε φωτιά για
κανένα λόγο.
Αυξημένη, λοιπόν, προσοχή από όλους μας!
Σας ευχαριστώ!
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 15123 Μαρούσι
Τηλ: 213 1510186/176/190/987/969, Fax: 213 1510182, E-mail: press@civilprotection.gr
www.civilprotection.gr
Twitter: @GSCP_GR, Facebook: @CivilProtectionGreece

Δείτε το video της ενημέρωσης https://bit.ly/3ukNUqg
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