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Χαιθίδα 05-08-2021 

Ο Ιαηρικός Σύλλογος Εσβοίας εθιζηά ηην προζοτή 
ζηοσς πολίηες 

Όηαλ εθδειώλνληαη νη ππξθαγηέο, αθόκε θαη εάλ βξίζθεζηε αξθεηά 

ρηιηόκεηξα  καθξηά από ην ζεκείν ηεο ππξθαγηάο,  ν θαπλόο θαη ηα αησξνύκελα 

ζσκαηίδηα κπνξεί λα θηάζνπλ  ζηελ πεξηνρή ζαο θαη λα επηβαξύλνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο .Ο θαπλόο πνπ πξνθαιείηαη από ηηο ππξθαγηέο ζε δάζε ή 
θαη θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο  είλαη έλα μείγμα αερίων και λεπηών ζωμαηιδίων 

από θακέλα δέληξα θαη θπηά, θηίξηα, δνκηθά πιηθά, πιαζηηθά  θαη άιια ζηνηρεία. 

Ο θαπλόο από ηηο ππξθαγηέο δεν μπορεί να προκαλέζει νόζο, αιιά είλαη 

ζεκαληηθό λα πξνζηαηεύζεηε ην αλαπλεπζηηθό ζαο ζύζηεκα, θαη ησλ νηθείσλ ζαο, 
ειηθησκέλσλ εππαζώλ αηόκσλ θαη κηθξώλ παηδηώλ, γηα ηηο επόκελεο ώξεο ή θαη 

εκέξεο κεηά από ηελ εθδήισζε ηεο κεγάιεο ππξθαγηάο. 

Θα πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη θάησ από απηέο ηηο ζπλζήθεο, ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε 

πγεία αηόκσλ πνπ πάζρνπλ από   

 άζζκα,  
 Χξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα (ΧΑΠ) 
 θαξδηαθή λόζν 

θαζώο θαη ε πγεία ησλ  

 παηδηώλ  
 ησλ εγθύσλ θαη  
 θαη ησλ ππξνζβεζηώλ θαη εζεινληώλ πνπ επηρεηξνύλ    

Οη  νκάδεο απηώλ ησλ αηόκσλ  είλαη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλεο ζηηο επηπηώζεηο από 

ηνλ θαπλό θαη ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο κεγάιεο ππξθαγηέο. 

Αναπνεσζηικά προβλήμαηα  

Αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα κπνξεί λα εκθαληζηνύλ αμέζως με ηην εκδήλωζη 

πσρκαγιάς, ζε κηθξή ή κεγάιε αθηίλα από ην ζεκείν ηεο θσηηάο, ηα οποία 

μπορεί να επιμένοσν αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηώλ  θαη 
ησλ αηόκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο  νκάδεο, θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ : 



 Βήρα 
 Γπζρέξεηα ζηελ αλαπλνή, δύζπλνηα  
 Δθδήισζε αζζκαηηθήο θξίζεο  
 Σζνύμηκν ζηα κάηηα 
 Κάςηκν ζην ιαηκό  
 Ρηληθή θαηαξξνή  
 Πνλνθεθάινπο  
 Κόπσζε  
 Πόλν ζην ζηήζνο 
 Σαρπθαξδία 

Σε ιδιαίηερο κίνδσνο από ηις επιπηώζεις ηοσ καπνού με ηην εκδήλωζη 
πσρκαγιάς βρίζκονηαι ηα άηομα με τρόνια νοζήμαηα, και εσπαθείς ομάδες  

πληθσζμού. 

 

Γενικές Οδηγίες 

Δαλ είζηε άηνκν κε νπνηαδήπνηε ρξόληα πάζεζε πξέπεη λα ιάβεηε ηα 

αθόινπζα κέηξα γηα λα πξνζηαηεπζείηε από ηνλ θαπλό ππξθαγηάο: 

Καηά ηη διάρκεια εκδήλωζης καπνού από ηις πσρκαγιές 

 Παξαθνινπζείηε ηηο δεκόζηεο αλαθνηλώζεηο θαη αλαξηήζεηο γηα ηελ πνηόηεηα 

ηνπ αέξα. 

 Διέγμηε ηελ επάξθεηα ζαο ζηα θάξκαθα πνπ ιακβάλεηε θαη βεβαησζείηε όηη 

έρεηε δεκηνπξγήζεη κηα πξνκήζεηα ζπληαγνγξαθνύκελσλ θαξκάθσλ 7 έσο 
10 εκεξώλ ζε έλα αδηάβξνρν, αεξνζηεγέο θνπηί γηα λα ην πάξεηε καδί ζαο 

εάλ ρξεηαζηεί λα εθθελώζεηε ηελ θαηνηθία ή ηελ πεξηνρή ζαο 

 Αλ παξακέλεηε ζην ζπίηη, απνθύγεηε ην καγείξεκα, γηαηί ην ηεγάληζκα ή ε 

ςεζηηέξα κπνξεί λα επηδεηλώζνπλ ηε ξύπαλζε ηνπ εζσηεξηθνύ αέξα 
Αγνξάζηε έηνηκα ηξόθηκα ή θνλζέξβεο ώζηε λα κελ  ρξεηαζηεί λα 

καγεηξέςεηε. 

 Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ δξαζηεξηόηεηα ζε εμσηεξηθνύο 

ρώξνπο ή ηελ άζιεζε, θαη ηδηαηηέξα ηηο νδεγίεο γηα ηηο επαίζζεηεο νκάδεο , 

όζν καθξηά θη αλ βξίζθεζηε από ηηο εζηίεο ηεο θσηηάο 

 Αθνινπζήζηε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ γηαηξνύ ζαο ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

άζζκαηνο αλ πάζρεηε από άζζκα.  

 Δάλ αληηκεησπίδεηε δπζθνιία ζηελ αλαπλνή ή άιια ζπκπηώκαηα πνπ 

επηκέλνπλ ρσξίο βειηίσζε, απνθαζίζηε έγθαηξα λα εθθελώζεηε ην ζπίηη ζαο 

, ρσξίο λα βαζίδεζηε ζηηο επίζεκεο νδεγίεο γηα εθθέλσζε πνπ εθδίδνληαη γηα 
ηα ζπίηηα ησλ ζεκείσλ θαη πεξηνρώλ  πνπ απεηινύληαη από ην πύξηλν 

κέησπν.  

 

 



Μεηά από ηην μεγάλη πσρκαγιά 

 Ο θαπλόο κπνξεί λα παξακείλεη ζηελ αηκόζθαηξα γηα αξθεηέο εκέξεο κεηά 

ηελ εθδήισζε ππξθαγηάο, ζπλεπώο ζπλερίζηε λα ελεκεξώλεζηε γηα ηελ 
πνηόηεηα ηνπ αέξα ζηελ πεξηνρή ηεο θαηνηθίαο ζαο ή όπνπ δηακέλεηε. 

 Μελ επηζηξέθεηε ζην ζπίηη κέρξη λα ζαο αλαθνηλσζεί όηη κπνξείηε  λα ην 

πξάμεηε κε αζθάιεηα. 

 Αλεμάξηεηα από ην έλαλ είζηε πγηήο νξγαληζκόο, λα επηηεξείηε ηελ 
θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο γηα ηπρόλ ζπκπηώκαηα. Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ 

γηαηξό ζαο εάλ έρεηε δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, δύζπλνηα, βήρα πνπ 

επηκέλνπλ,  ή άιια ζπκπηώκαηα πνπ δελ απνκαθξύλνληαη. ηελ πεξίπησζε 

απηή θαιέζηε ην 166 ή θαηεπζπλζείηε ακέζσο ζε ηκήκα Δπεηγόλησλ 
Πεξηζηαηηθώλ  γηα ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο. 

Σσμβοσλές για ζσγκεκριμένες ομάδες πληθσζμού 

1) Πάζτονηες από άζθμα 

Δάλ εζείο ή ην παηδί ζαο πάζρεηε από άζζκα: 

Καηά ηη διάρκεια εκδήλωζης ηο καπνού από ηην πσρκαγιά: 

Αθνινπζήζηε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ γηαηξνύ ζαο θαη ην πξνζσπηθό ζαο ζρέδην 
δηαρείξηζεο άζζκαηνο, ην νπνίν είλαη θαιό λα έρεηε θαηαξηίζεη εηδηθά κε ηνλ 

ζεξάπνληα ηαηξό. 

Δάλ κεηαθηλεζείηε ζε θέληξν δηάζσζεο ππξόπιεθησλ  βεβαησζείηε όηη νη 

ππάιιεινη γλσξίδνπλ όηη εζείο ή ην παηδί ζαο πάζρεηε από άζζκα. 

Μεηά από ηην  πσρκαγιά: 

Πξνζέμηε γηα ηπρόλ ζπκπηώκαηα άζζκαηνο. 

 Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ γηαηξό ζαο  εάλ έρεηε δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, δύζπλνηα, ή 

βήρα πνπ επηκέλεη ή άιια ζπκπηώκαηα πνπ δελ απνκαθξύλνληαη.  

 Καιέζηε ην 166 ή πεγαίλεηε ακέζσο ζε έλα ηκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ 
γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο. 

2) Πάζτονηες από Χρόνια Αποθρακηική Πνεσμονοπάθεια 

(ΧΑΠ) 

Δάλ έρεηε Χξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα (ΧΑΠ): 

Δλεκεξσζείηε από ηνλ γηαηξό ζαο ζρεηηθά κε ηελ Χξόληα Απνθξαθηηθή 

Πλεπκνλνπάζεηα θαη γηα ην ζρέδην πξνζηαζίαο  ηεο θαηάζηαζήο ζαο  ζαο ζε 
πεξίπησζε εθδήισζεο ππξθαγηάο θαη πξνβιεκάησλ ζηελ  πγεία ζαο πνπ κπνξεί λα 

πξνθύςνπλ  

Δάλ κεηαθηλεζείηε ζε θέληξν δηάζσζεο ππξόπιεθησλ  βεβαησζείηε όηη νη 

ππάιιεινη γλσξίδνπλ όηη έρεηε ΧΑΠ. 



3) Πάζτονηες από Καρδιακή Νόζο 

Δάλ πάζρεηε από λνζήκαηα ηεο θαξδηάο  

πδεηήζηε κε ηνλ ζεξάπνληα γηαηξό ζαο γηα ηελ εηδηθή θξνληίδα ή ηελ 
θαξκαθεπηηθή θάιπςε πνπ ρξεηάδεζηε γηα ηελ πξνζηαζία ζαο από ηελ επηβάξπλζε 

ηεο αηκόζθαηξαο  κεηά ηελ κεγάιε ππξθαγηά , πνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη θαη κέξεο, 

ώζηε λα δηαθπιάμεηε ζηελ θαιύηεξε δπλαηή θαηάζηαζε ηελ θαξδηαθή ζαο 

ιεηηνπξγία. 

Αν είναι ένηονη η παροσζία καπνού ζηην περιοτή ποσ διαμένεηε: 

 Απνθαζίζηε έγθαηξα λα εθθελώζεηε ην ζπίηη θαη ηελ πεξηνρή ζαο  εάλ έρεηε 

δπζθνιία ζηελ αλαπλνή ή άιια ζπκπηώκαηα πνπ επηκέλνπλ θαη δελ 

εκθαλίδνπλ βειηίσζε.  

Δάλ αηζζαλζείηε  

 ηαρπθαξδία,  
 αζπλήζηζηε θόπσζε  
 ή δύζπλνηα  
 ή άιια ζπκπηώκαηα επηβάξπλζεο ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο,  

επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό ζαο . 

Δάλ κεηαθηλεζείηε ζε θέληξν δηάζσζεο ππξόπιεθησλ,  βεβαησζείηε όηη νη 

ππάιιεινη θαη νη εζεινληέο γλσξίδνπλ όηη έρεηε θαξδηαθέο παζήζεηο. 

Μεηά ηην εκδήλωζη  πσρκαγιάς: 

Παξαθνινπζείηε ζπζηεκαηηθά ηνλ νξγαληζκό ζαο  γηα ηπρόλ ζπκπηώκαηα. 

Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ ζεξάπνληα γηαηξό ζαο  εάλ έρεηε δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, 

δύζπλνηα, βήρα πνπ επηκέλνπλ  ή άιια ζπκπηώκαηα πνπ δελ απνκαθξύλνληαη. 

 Καιέζηε ην 166 θαη θαηεπζπλζείηε ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα ζε ηκήκα 

Δπεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ  γηα ηαηξηθό έιεγρν θαη ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο , 
εηδηθά αλ ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα όπσο ζνβαξή αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα, 

πόλνο ζην ζηήζνο ,ή αλ λνκίδεηε όηη έρεηε ζπκπηώκαηα θαξδηαθήο 

πξνζβνιήο ή εγθεθαιηθνύ  επεηζνδίνπ.  

4)Έγκσες γσναίκες 

Οη έγθπεο γπλαίθεο ρξεηάδεηαη  λα πξνζέρνπλ ηδηαίηεξα ζε  πεξίπησζε εθδήισζε 

ππξθαγηάο  θαη νπσζδήπνηε λα πξνζηαηεύνληαη από ηνλ θαπλό ηεο ππξθαγηάο  αλ 
πιήμεη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθνληαη αλεμάξηεηα από ην πόζν καθξηά είλαη ε 

εζηία ηεο ππξθαγηάο  

 Βεβαησζείηε όηη έρεηε πξνκεζεπζεί ηα ζπληαγνγξαθνύκελα θαη ηα 

απαξαίηεηα γηα ζαο θάξκαθα, 7 έσο 10 εκεξώλ,  θαη ηηο βηηακίλεο γηα 
πξνγελλεηηθή ππνζηήξημε πνπ ζαο έρεη ζπζηήζεη ν γηαηξόο ζαο  θαη 

θπιάμηε ηα ζε αδηάβξνρν, αεξνζηεγέο  δνρείν ή ζθεύνο γηα λα πάξεηε καδί 

ζαο εάλ ρξεηαζηεί λα εθθελώζεηε ηνλ ρώξν πνπ βξίζθεζηε ή ηελ θαηνηθία 

ζαο. 



 Κξαηήζηε κηα ζπζθεπαζκέλε ηζάληα ζην ρέξη κε ξνύρα ηόζν γηα εζάο αιιά 

θαη γηα ην κσξό , γηα ηελ πεξίπησζε πνπ έξζεη ε ζηηγκή ηνπ ηνθεηνύ , ή 

ππάξρεη ελδερόκελν πξόσξνπ ηνθεηνύ.  

 Απνθύγεηε ην καγείξεκα, γηαηί ην ν ηεγάληζκα ή ε ςεζηηέξα κπνξεί λα 

επηδεηλώζνπλ ηε ξύπαλζε ηνπ εζσηεξηθνύ αέξα. Αγνξάζηε έηνηκα ηξόθηκα 

ή θνλζέξβεο ώζηε λα κελ  ρξεηαζηεί λα καγεηξέςεηε.  

Καηά ηη διάρκεια έκθεζης ζε καπνό από ηη εκδήλωζη πσρκαγιάς  

 Παξαθνινπζείηε ζπζηεκαηηθά ηηο δεκόζηεο ελεκεξώζεηο γηα ηελ πνηόηεηα 
ηνπ αέξα θαη ηνπ θαπλνύ κεηά ηελ εθδήισζε ηεο ππξθαγηάο . Αθνινπζήζηε 

ηηο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ άζιεζε, θαη ηελ θπθινθνξία ζηηο πεξηνρέο όπνπ 

ππάξρεη θαπλόο. 

 Αθνινπζήζηε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ γηαηξνύ ζαο, θαη δηαηεξείηε έζησ θαη 
ηειεθσληθή επαθή κε ην γπλαηθνιόγν ζαο . πλερίζηε κε ηελ πξνγελλεηηθή 

θξνληίδα ζαο. Αιιάμηε ην ζρέδην ηνθεηνύ αλ ρξεηαζηεί, αλ πιεζηάδεηε ζηηο 

εκέξεο ζαο,- κπνξεί γηα ιόγνπο αζθαιείαο λα είλαη θαιύηεξα λα εηζαρζείηε 

ζην καηεπηήξην. Να  βξίζθεζηε ζε εηνηκόηεηαο εάλ ρξεηάδεηαη λα εθθελώζεηε 
ηελ νηθία ηελ πεξηνρή ζαο. 

 Να γλσξίδεηε ηα πξόδξνκα ζπκπηώκαηα ηνπ ηνθεηνύ θαη ηνπ πξόσξνπ 

ηνθεηνύ  Δάλ έρεηε ηα ζπκπηώκαηα, θαιέζηε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό ζαο ή ην 

166,  ή πεγαίλεηε ακέζσο ζην καηεπηήξην εάλ είλαη αζθαιέο λα 

κεηαθηλεζείηε. 

 Απνθαζίζηε λα εθθελώζεηε ηελ πεξηνρή ζαο εάλ έρεηε δπζθνιία ζηελ 

αλαπλνή ή άιια ζπκπηώκαηα πνπ επηκέλνπλ. 

 Δάλ κεηαθηλεζείηε ζε κένηρο διάζωζης πσρόπληκηων βεβαησζείηε όηη νη 

ππάιιεινη θαη ν εζεινληέο γλσξίδνπλ όηη είζηε έγθπνο. 

Μεηά από ηην πσρκαγιά: 

 Μελ επηζηξέθεηε ζην ζπίηη κέρξη λα ζαο αλαθνηλσζεί όηη είλαη αζθαιέο λα 

ην πξάμεηε. 
 Ο θαπλόο κπνξεί λα παξακείλεη ζηνλ αέξα κέζα ζε θηίξηα θαη ζε 

εμσηεξηθνύο ρώξνπο γηα ιίγεο κέξεο κεηά ηε θαηάζβεζε ησλ ππξθαγηώλ, 

ζπλεπώο ζπλερίζηε λα ειέγρεηε ηελ ηνπηθή πνηόηεηα ηνπ αέξα θαη 

ζπλελλνεζείηε κε ηνλ γηαηξό ζαο.  

 Πξνζηαηεύζηε ηνλ εαπηό ζαο από ηε ζηάρηε. Απνθύγεηε ηελ άκεζε επαθή 

κε ηελ ζηάρηε θαη μεπιύλεηε ην δέξκα, ην ζηόκα θαη ηα κάηηα ζαο όζν πην 

γξήγνξα κπνξείηε. 

5) Παιδιά 

Λάβεηε  ηδηαηηέξα κέηξα  γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηώλ από  ηνλ θαπλό πνπ 

πξνθαιείηαη από ηηο ππξθαγηέο. Σα παηδηά κε άζζκα, αιιεξγίεο ή ρξόληα 

πξνβιήκαηα πγείαο κπνξεί λα έρνπλ κεγαιύηεξε δπζθνιία ζηελ αλαπλνή όηαλ 

ππάξρεη θαπλόο από ηηο ππξθαγηέο.  

Προζηαηεύζηε ηο παιδί ζας από ηον καπνό ποσ προέρτεηαι από ηην 

εκδήλωζη πσρκαγιάς: 



 Παξαθνινπζείηε ζπζηεκαηηθά ηηο δεκόζηεο ελεκεξώζεηο γηα ηελ πνηόηεηα 

ηνπ αέξα θαη ηνπ θαπλνύ κεηά ηελ εθδήισζε ηεο ππξθαγηάο. 

πκβνπιεπζείηε ηνλ παηδίαηξό ζαο ζρεηηθά κε ηελ άζιεζε, θαη ηελ 

αζθάιεηα ζηηο πεξηνρέο όπνπ ππάξρεη θαπλόο .  

 Θπκεζείηε όηη νη απιέο κάζθεο, νη ρεηξνπξγηθέο κάζθεο, ηα καληήιηα  θαη ε 

αλαπλνή κέζα από πγξό παλί  δελ κπνξνύλ λα πξνζηαηεπόζνπλ επαξθώο 

ην  παηδί ζαο ηελ ώξα πνπ ε αηκόζθαηξα είλαη επηβαξπκέλε από ηνλ θαπλό 

θαη ηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα.  

 θεθηείηε ηελ εθθέλσζε εάλ ην παηδί ζαο έρεη πξνβιήκαηα κε ηελ αλαπλνή 
ή άιια ζπκπηώκαηα πνπ δελ βειηηώλνληαη. 

 Δάλ ην παηδί ζαο έρεη ζνβαξή αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα, εκθαλίδεη ππλειία ή 

δελ έρεη δηάζεζε γηα θαγεηό ή πγξά ,  επηθνηλσλήζεηε άκεζα κε ηνλ 

παηδίαηξν θαη θξνληίζηε ώζηε λα ηνπ παξαζρεζεί  ηαηξηθή βνήζεηα ην 
δπλαηόλ ζπληνκόηεξα. 

Μεηά από μια πσρκαγιά: 

 Μελ επηζηξέθεηε ζην ζπίηη κέρξη λα ζαο πσ όηη είλαη αζθαιέο λα ην 

πξάμεηε. 

 Ο θαπλόο κπνξεί λα παξακείλεη ηόζν ζε εζσηεξηθνύο όζν θαη ζε ππαίζξηνπο 

ρώξνπο γηα κεγάιε δηάξθεηα εκεξώλ κεηά ηε ιήμε ησλ ππξθαγηώλ, 

ζπλεπώο ζπλερίζηε λα ελεκεξώλεζηε  γηα  ηελ πνηόηεηα ηνπ αέξα ζηελ 

πεξηνρή ζαο . 

 Σα παηδηά δελ πξέπεη λα θάλνπλ θαζόινπ εξγαζίεο θαζαξηζκνύ 

 Κξαηήζηε ηα παηδηά καθξηά από ηελ ζηάρηε θαη ηα απνθαΐδηα. Απνθύγεηε 

ηελ άκεζε επαθή κε ηελ ζηάρηε θαη μεπιύλεηε ην δέξκα θαη ην ζηόκα ηνπ 

παηδηνύ ζαο θαη ηα κάηηα ηνπ όζν ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα από ηελ 

εθδήισζε θαπλνύ. 

 Πξνζέμηε γηα ηπρόλ ζπκπηώκαηα. Δπηθνηλσλήζηε κε παηδίαηξό ζαο εάλ ην 

παηδί ζαο έρεη πξόβιεκα κε αλαπλνή, δύζπλνηα, βήρα πνπ δελ ππνρσξνύλ 

 ή άιια ζπκπηώκαηα πνπ επηκέλνπλ. Καιέζηε ην 166 ή πεγαίλεηε ακέζσο 

ζε έλα ηκήκα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ 
   

 Βεβαησζείηε όηη δελ ππάξρεη θαπλόο , ζηάρηε θαη απνθαΐδηα ζηελ πεξηνρή 

πνπ βξίζθεηαη ην ζρνιείν ηνπ παηδηνύ , θαη ζην ζρνιηθό θηίξην ή ηνλ παηδηθό 

ζηαζκό πξηλ πάεη ην παηδί ζαο ζην ζρνιείν. Σν ίδην βέβαηα ζπκβαίλεη θαη γηα 

ηελ πεξηνρή  πνπ βξίζθεηαη  ε θαηνηθία ζαο. 

 


