
Σεισµοί, κυκλώνες και τυφώνες, ανεµοστρόβιλοι, παλιρροϊκά κύµατα, 
φωτιές, πληµµύρες – έχουµε διαβάσει ειδήσεις όλων αυτών και άλλων
φυσικών καταστροφών τα τελευταία χρόνια. Όλες αυτές οι καταστροφές
προκαλούν άµεσα φοβερές ζηµιές. Επίσης, µπορούν να προκαλέσουν
πρόσθετες ζηµιές λόγω της επίδρασης που µπορεί να έχουν σε

εγκαταστάσεις αποθήκευσης και επεξεργασίας επικίνδυνων υλικών. 
Γνωρίζετε τι είδους φυσικές καταστροφές µπορεί να συµβούν στο

εργοστάσιό σας; Γνωρίζετε πως να προετοιµαστείτε για τέτοια γεγονότα
και πως να επανακάµψετε µετά από µία καταστροφή;
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Είστε προετοιµασµένοι για µια φυσική καταστροφή;

The Beacon is usually available in Afrikaans, Arabic, Chinese, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Italian, Japanese, Korean, Malay, 
Marathi, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Telugu, Thai, Turkish, and Vietnamese.
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Τι µπορείτε να κάνετε;
Σε µια έκθεση του 2010, «Φλερτάροντας µε

τις Φυσικές Καταστροφές», η FM Global, µια
από τις µεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες

εµπορικών αγαθών στον κόσµο, περιέγραψε
µερικές από τις αιτίες που οι οργανισµοί

αποτυγχάνουν να προετοιµαστούν για τις φυσικές

καταστροφές. Μερικές από αυτές είναι:
� Οι άνθρωποι υποτιµούν τον κίνδυνο µιας

φυσικής καταστροφής – πιστεύουν ότι «δεν θα
συµβεί εδώ».
� Όσο περισσότερος χρόνος περνάει χωρίς µια

καταστροφή, τόσο πιο εύκολα οι άνθρωποι
αρνούνται την πιθανότητα να συµβεί.
� Οι εταιρίες υπερεκτιµούν το πόσο καλά

προετοιµασµένες είναι για να αντιµετωπίσουν µια

φυσική καταστροφή.
� Πολλές εταιρίες επικεντρώνονται στην

επανάκαµψη µετά από µια καταστροφή παρά σε

προληπτικές ενέργειες που θα µείωναν τις ζηµιές.
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� Να γνωρίζετε τις άµεσες επιπτώσεις µια φυσικής καταστροφής

στο εργοστάσιό σας και τις επιπτώσεις από πιθανή διακοπή

βοηθητικών παροχών λόγω της καταστροφής.
� Επανεξετάστε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση

φυσικής καταστροφής. Βεβαιωθείτε ότι τα σχέδια είναι λογικά –
µπορείτε να εκτελέσετε τις απαιτούµενες ενέργειες στο χρόνο και

µε τα µέσα που είναι διαθέσιµα; Αν διακρίνετε προβλήµατα, 
ενηµερώστε τη διοίκηση για τις αµφιβολίες σας.
� Βεβαιωθείτε ότι όλος ο εξοπλισµός και τα Μέσα Ατοµικής

Προστασίας (ΜΑΠ) που χρειάζονται στην προετοιµασία, κατά τη
διάρκεια και µετά από µία φυσική καταστροφή, είναι διαθέσιµα, 
κατάλληλα συντηρηµένα και έτοιµα για χρήση.
� Να συµµετέχετε σε ασκήσεις αντιµετώπισης φυσικών

καταστροφών, να τις παίρνετε στα σοβαρά και να αναφέρεται
κάθε πρόβληµα που παρατηρείτε κατά τη διάρκειά τους.
� Κατεβάστε και διαβάστε την έκθεση της FM Global από το:
www.fmglobal.com/disaster.

Το γνωρίζετε;


