
Муніципалітет Афін: Реакція на високі температурні умови 

 

 Сім (7) кондиціонованих приміщень для захисту громадян. 

Кондиціоновані приміщення, які будуть працювати з 08:00  до 20:00  наступні: 

1.      Клуб дружби Кукакі, вул.Драку 26-28, контактний телефон 2109232044 

2.      Клуб дружби "Вознесіння Господнє" Неос Космос, вул.Хелдрайх 15, контактний 

телефон 2109240403 

3.      Клуб дружби Вотанікос, вул.Козаніс 4, контактний телефон 2103423716 

4.      Клуб дружби Колокінтус, вул.Аймонос 9 і Астрос, контактний телефон 2105140877 

5.      Клуб дружби Агіос Елефтеріос, вул.Ахарнон 372, контактний телефон 2102012334 

6.      Клуб дружби Кіпселі, на перетині вул.Скірос і Кавкасу контактний телефон 

2108815877 

7.      Клуб дружби Ампелокіпі, на перетині вул.Панорму і Ватеос, контактний телефон 

2106459890 

У цих приміщеннях будуть суворо дотримуватися всіх правил гігієни та безпеки, 

передбачених інструкціями Національної організації громадської охорони здоров'я 

(EODY) щодо Covid -19. Використання маски є обов'язковим протягом усього 

перебування громадян в цим приміщеннях, при цьому буде забезпечена достатня 

природна вентиляція й антисептичний розчин для додаткового захисту громадян. 

 Крім того, бригади streetwork Центру прийому і солідарності муніципалітету 

Афін (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)  свою роботу продовжать протягом усього періоду спеки, 

даючи безпритульному населенню міста інформацію, необхідну для їх захисту 

від спеки. У той же час їм буде запропонована питна прохолодна вода, 

предмети першої необхідності і надана перша медична допомога, із 

одночасним інформуванням про роботу кондиціонованих приміщень, наданих 

муніципалітетом. 

 

 Для поліпшення обслуговування зацікавлені особи повинні спочатку зв'язатися 

або безпосередньо з Клубом дружби, в якому вони зацікавлені, або з лінією 

обслуговування громадян 1595, або з колл-центром 2105277000.  

 

 У той же час муніципальні клініки муніципалітету Афін ввели в експлуатацію 

"Телефон Довіри", за яким надається інформація для підтримки жителів міста 

(2103638049 8:30-19:30). 

 

 

 

 



Категорії спеки 

 

Категорія 1 (Понеділок, 25/07) 

Дуже високі температури. Дотримуйтесь інструкцій і уникайте тривалого перебування 

на спеці. Інформуйте вразливих осіб 

  

        Для отримання інструкцій та інформації телефонуйте 210-3638043 до 
муніципалітету Афін 

        Відвідайте веб-сайт муніципалітету Афін, щоб ознайомитися із посібником 
поводження під час афінської спеки 

        Завантажити додаток для смартфонів EXTREMA Global для отримання 
персоналізованої інформації та мап 

  

        Якщо ви не маєте прохолоди вдома, відвідайте Клуб дружби 

  

        Найбільшому ризику піддаються люди старше 65 років, маленькі діти, вагітні та 
жінки які годують грудьми, люди з супутніми захворюваннями й особи, що змушені 
працювати на відкритому повітрі. Подбай про них! 

  

        Пийте воду, залишайтеся в тіні та шукайте прохолоду  

                 * Уникайте кави, алкогольних та солодких газованих напоїв 

                 * Перебувайте в кондиціонованому приміщенні не менше ніж на 2-3 години 

на день. 

                 * Приймайте частий прохолодний душ через рівні проміжки часу протягом 

дня. 

                 * Не забувайте утримувати наших чотириногих друзів в прохолоді та 

забезпечити їм доступ до прохолодної води. 

  

        По можливості залишайтеся вдома і не виходьте на вулицю в спекотні години 
дня:  11:00 - 18:00  

  

Категорія 2 (вівторок 26/07 та середа 27/07) 

Дуже високі температури. Небезпечно для здоров'я. Прийміть запобіжні заходи. 

Приготуйтеся допомагати вразливим особам. 

  

        Для отримання інструкцій та інформації телефонуйте 210-3638043 до 
муніципалітету Афін 

        Відвідайте веб-сайт муніципалітету Афін, щоб ознайомитися із посібником 
поводження під час афінської спеки 



        Завантажити додаток для смартфонів EXTREMA Global для отримання 
персоналізованої інформації та мап 

  

        Якщо ви не маєте прохолоди вдома, відвідайте Клуб дружби 

 

         По можливості залишайтеся вдома і не виходьте на вулицю в спекотні години 

дня:  11:00 - 18:00 

 

        Найбільшому ризику піддаються люди старше 65 років, маленькі діти, вагітні та 
жінки які годують грудьми, люди з супутніми захворюваннями й особи, що змушені 
працювати на відкритому повітрі. Подбай про них! 

  

        Пийте воду, залишайтеся в тіні та шукайте прохолоду  

                 * Уникайте кави, алкогольних та солодких газованих напоїв 

                 * Перебувайте в кондиціонованому приміщенні не менше ніж на 2-3 години 

на день. 

                 * Приймайте частий прохолодний душ через рівні проміжки часу протягом 

дня. 

  

        Часто перевіряйте літніх сусідів, які живуть самі (принаймні, 2-3 рази на день). 

 


