∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

σχετικά µε το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας

Αθήνα 25 Απριλίου 2013

Το ΕΚΑΒ βρισκόµενο πάντα στο πλευρό του πολίτη και µε την ευκαιρία των επερχόµενων
ηµερών του Πάσχα, επισηµαίνει κάποια βασικά σηµεία πρόληψης των συνηθισµένων
ατυχηµάτων της περιόδου.

Πρόληψη τροχαίων ατυχηµάτων:
Τις επερχόµενες ηµέρες όπου θα υπάρξει έξοδος (αλλά και η αντίστοιχη επιστροφή) αρκετών ανθρώπων
προς (και από) διάφορους προορισµούς, καλό θα είναι οι οδηγοί να έχουν κατά νου κάποια απλά αλλά
βασικά, µέτρα πρόληψης:

-

χρήση ζώνης για όλους τους επιβάτες,
όχι χρήση αλκοολούχων ποτών (βασική αιτία ατυχηµάτων το Πάσχα- Η κατανάλωση ικανής

-

ποσότητας αλκοολούχων ποτών απαιτεί τουλάχιστον 10 ώρες διάστηµα για την ανάκτηση και πάλι
της ικανότητας οδήγησης. Είναι µεγάλη πλάνη ότι µε 3-4 ώρες ύπνου τα πράγµατα τακτοποιούνται.)
όχι βιασύνη, διατηρείτε µικρές ταχύτητες (ειδικά σε κατοικηµένες περιοχές),
µεγάλη προσοχή (στις κατοικηµένες περιοχές) σε ποδηλάτες & πεζούς µε έµφαση στα παιδάκια και

-

στους ηλικιωµένους,
όχι υπερφόρτωση αυτοκινήτου,
όχι στα άσκοπα προσπεράσµατα γοήτρου,
χρήση ζώνης για όλους τους επιβάτες,
κατάλληλη προστασία παιδιών (ζώνη, ειδικό κάθισµα),
χρήση ΚΡΑΝΟΥΣ και στολής προστασίας (για τους δικυκλιστές),
µην χρησιµοποιείτε την ΛΕΑ.
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Πρόληψη Ακτοπλοϊκών ατυχηµάτων:
Ο επόµενος πολύ διαδεδοµένος τρόπος µετακίνησης κατά τις ηµέρες του Πάσχα, είναι αυτός µε τα κάθε
είδους πλοία. Το ΕΚΑΒ σας προτείνει:
-

να επιδεικνύετε την ανάλογη προσοχή τόσο κατά την επιβίβαση (όσο και κατά την αποβίβαση) των
πεζών, ειδικά όταν γίνεται από την ίδια πόρτα και ταυτόχρονα µε τα οχήµατα,
να µην µένετε µέσα στο αυτοκίνητο, ακόµη και σε πολύ µικρές διαδροµές,
πάντα να είστε ενήµεροι για το που βρίσκονται τα σωσίβια(ενηλίκων αλλά και τα ειδικά παιδικά στην
ανάλογη περίπτωση),
να γνωρίζετε ανά πάσα στιγµή που βρίσκονται τα παιδιά,
να έχετε υπόψη σας το που βρίσκονται οι χώροι συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης (υπάρχουν
οι ανάλογες σηµάνσεις).

Πρόληψη ατυχηµάτων από βεγγαλικά:
Ο κίνδυνος είναι γνωστός και τα ατυχήµατα από ακρωτηριασµούς και θανάτους πολλά. Ιδιαίτερη έκκληση
απευθύνει το ΕΚΑΒ σε περιοχές µε "έθιµο" χρήσης επικίνδυνων υλικών (π.χ. Κάλυµνος, Αγρίνιο κλπ) που
έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες. Η συµβουλή απλή: µη χρησιµοποιείτε βεγγαλικά και κροτίδες!

Πρόληψη ατυχηµάτων από αναµµένα κεριά:
Τα αναµµένα κεριά σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που κρατούν άτοµα κάθε ηλικίας, χρειάζονται
ιδιαίτερη προσοχή . Το ΕΚΑΒ υπενθυµίζει:
-

προσοχή στα µαλλιά και τα ρούχα των άλλων ανθρώπων σε συνωστισµούς σε εκκλησίες ή στα
προαύλια αυτών,
επιτήρηση των µικρών παιδιών που κρατούν αναµµένα κεριά και λαµπάδες,
τα αναµµένα κεριά µέσα στο σπίτι να είναι καλά στερεωµένα και µέσα σε βάση πλατιά που δεν
καίγεται (όχι πλαστικά πιάτα, δίσκους και άλλα υλικά για στήριξη κεριών),
∆εν αφήνουµε κεριά αναµµένα, µέσα στο σπίτι, όταν η οικογένεια κοιµάται ή λείπει.

Πρόληψη ατυχηµάτων µε ποδήλατο:
Είναι γεγονός πως η γενικότερη χρήση του ποδηλάτου στην Ελλάδα γνωρίζει µεγάλη αύξηση. Σηµείο
αναφοράς αποτελεί ειδικά η περίοδος του Πάσχα όπου οι σχολικές διακοπές συνδυαστικά µε την ανάλογη
βελτίωση του καιρού συνδράµουν στην περαιτέρω αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου από τα παιδιά.
Καλό θα ήταν, µικροί και µεγάλοι, να θυµάστε τα εξής:
-

να χρησιµοποιείτε πάντα ειδικό ΚΡΑΝΟΣ (Εκτός του ότι είναι υποχρεωτικό από την Ε.Ε προστατεύει

-

να έχετε πάντα καλή σήµανση στο ποδήλατο σας, µε αντανακλώσες επιφάνειες σε πετάλ, τιµόνι,
σέλα και ακτίνες τροχών
να υπάρχει πάντα παλλόµενο κόκκινο φως στο πίσω µέρος του ποδηλάτου σας
να φοράτε όσο το δυνατόν έγχρωµα φωτεινά ρούχα (ειδικά τα παιδιά) µε ταινίες ανάκλασης

από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις)

-

(βασικός παράγοντας πρόληψης ατυχηµάτων)
-

να έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες προς τα παιδιά σχετικά µε τους βασικούς κανόνες συµπεριφοράς
στην κυκλοφορία.
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Το ΕΚΑΒ εύχεται σε όλες και όλους καλή ανάσταση µε υγεία, ευτυχία και χωρίς ατυχήµατα!
Μη ξεχνάτε πως το ΕΚΑΒ είναι δίπλα σας 365 ηµέρες το χρόνο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα 24 ώρες
την ηµέρα!

(το 166 µπορείτε να το καλείτε χωρίς χρέωση είτε από κινητό είτε από σταθερό τηλέφωνο-ακόµη και από
τηλεφωνικό θάλαµο χωρίς χρήση τηλεκάρτας).
Αρκεί, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, να ακολουθήσετε τις οδηγίες σωστής χρήσης του
166 / ΕΚΑΒ:
- δηλώστε τον Αριθµό Τηλεφώνου (Κινητό ή Σταθερό) από το οποίο καλείτε,
- όταν τηλεφωνείτε από κινητό τηλέφωνο πρέπει να πείτε από ποια περιοχή καλείτε (π.χ.
πόλη - χωριό κλπ),
- δώστε την ακριβή διεύθυνση, την περιοχή και κάποιο χαρακτηριστικό σηµείο (π.χ.
εκκλησία - σχολείο κ.λ.π.) για να σας βρει πιο εύκολα και πιο γρήγορα το ασθενοφόρο,
- πείτε πόσα θύµατα υπάρχουν (αν πρόκειται για τροχαίο ατύχηµα ή άλλο),

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: O εκνευρισµός και η αναστάτωση σας, ίσως, είναι δικαιολογηµένη, παρόλα αυτά
προσπαθήστε να µείνετε ψύχραιµοι, η εριστική συµπεριφορά δεν θα λύσει το πρόβληµά σας.
Χρειαζόµαστε τη βοήθειά σας για να σας βοηθήσουµε καλύτερα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κάνετε φάρσες στο 166, είναι εγκληµατική ενέργεια. Όταν εσείς θα γελάτε
κάποιος άλλος θα κινδυνεύει αβοήθητος. Μιλήστε στα παιδιά σας γι' αυτό, αξίζει τον κόπο.

(Όλες οι τηλεφωνικές διαλέξεις καταγράφονται και οι φαρσέρ διώκονται ποινικά)
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