Δημόσιο καταφύγιο ΚΥΚΛΩΝΩΝ

Κώδικας δεοντολογίας
Όλοι όσοι χρησιμοποιείτε το Καταφύγιο πρέπει:
1.

Να παρέχετε τα απαραίτητα στοιχεία
εγγραφής στο προσωπικό του
Καταφυγίου.

2.

Να τηρείτε τις οδηγίες του
προσωπικού του Καταφυγίου.

3.

4.

5.

6.

Να μην χρησιμοποιείτε τίποτα
που είναι επικίνδυνο ή να
επεμβαίνει στην υγεία και την
άνεση τη δική σας και των άλλων
(περιλαμβάνεται η κατανάλωση
αλκοόλ, μη συνταγογραφούμενων
φαρμάκων και καπνός/τσιγάρο).
Η μη συμμόρφωση με αυτήν την
απαίτηση μπορεί να οδηγήσει σε
ποινική δίωξη.
Να παραμένετε ψύχραιμοι και
ήρεμοι. Να σέβεστε τους άλλους
και να μην φωνάζετε, ουρλιάζετε ή
βρίζετε.
Να επιβλέπετε τα παιδιά συνεχώς.
Τα παιδιά παραμένουν στην ευθύνη
των γονέων ή των κηδεμόνων
και πρέπει να συνοδεύονται στις
τουαλέτες από έναν γονέα ή
κηδεμόνα.
Να μην προκαλείτε σκοπίμως
ζημιά στο κτίριο, τα έπιπλα,
στα εντοιχισμένα έπιπλα και τις
εγκαταστάσεις του Καταφυγίου.

7.

Να φοράτε υποδήματα συνεχώς.

8.

Να καταλαμβάνετε το κάθισμα
που σας υποδεικνύεται από το

προσωπικό του Καταφυγίου και να
τακτοποιείτε τα προσωπικά σας
αντικείμενα κάτω από το κάθισμά
σας. Είστε υπεύθυνοι για τα δικά σας
υπάρχοντα.
9.

Να διατηρείτε τους διαδρόμους
και τις εξόδους έκτακτης ανάγκης
άδειους.

10.

Να παραμένετε εντός του κυρίου
χώρου του Καταφυγίου και να μην
εισέρχεστε σε αποθήκες, κουζίνες,
ντους ή γραφεία, εκτός αν διαθέτετε
άδεια από το προσωπικό του
Καταφυγίου.

11.

Να χρησιμοποιείτε ακουστικά για
να ακούτε από τις προσωπικές
σας ηλεκτρονικές συσκευές που
λειτουργούν με μπαταρία.

12.

Να μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικές
συσκευές στις πρίζες του
Καταφυγίου, εκτός αν έχετε λάβει
έγκριση από το προσωπικό του
Καταφυγίου.

13.

Να διατηρείτε καθαρά και να
απορρίπτετε τα σκουπίδια στους
παρεχόμενους κάδους.

14.

Ενημερώστε αμέσως το προσωπικό
του Καταφυγίου για επείγουσα
ιατρική βοήθεια, ζημιά που έχει
προκληθεί στο Καταφύγιο ή άλλα
προβλήματα, όπως κλοπή.
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Προϋποθέσεις εισαγωγής
Όλοι όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν
το Καταφύγιο πρέπει να συμφωνούν με τις
προϋποθέσεις του Κώδικα δεοντολογίας.
Μπορεί να παραμείνετε εδώ έως και 18 ώρες
ή περισσότερο. Σε όλη αυτήν τη διάρκεια,
το κτίριο θα «κλειδώσει» για ένα χρονικό
διάστημα όταν περνάει ο κυκλώνας. Για
να διασφαλιστεί η δομική ακεραιότητα του
κτιρίου και η ασφάλεια των κατοίκων εκείνη
τη χρονική περίοδο, δεν θα υπάρχει η
δυνατότητα να εισέλθετε ή να εξέλθετε από το
Καταφύγιο.
Το Καταφύγιο δεν θα σας παρέχει τρόφιμα και
αναψυκτικά.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ
Δεν μπορείτε να φέρετε μέσα στο Καταφύγιο:
»» Αλκοόλ
»» Όπλα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται
μαχαίρια ή παρόμοια αιχμηρά αντικείμενα
»» Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και
σχετικά αντικείμενα, και
»» Αεροζόλ (εκτός από προσωπικές
φαρμακευτικές αγωγές, όπως
εισπνευστήρες για το άσθμα, κ.λπ.)
Τα άτομα που αναζητούν να μπουν στο
Καταφύγιο θα πρέπει να παραδώσουν
κάθε αντικείμενο που απαγορεύεται να
εισέλθει στον χώρο. Υπάρχει πιθανότητα
ελέγχου για εσάς και τα υπάρχοντά σας από
κάποιον αστυνομικό του Queensland, αν οι
αστυνομικοί έχουν σοβαρό λόγο να πιστεύουν
ότι τέτοια αντικείμενα έχουν περάσει μέσα στο
Καταφύγιο.

Αν δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να
ανταποκριθείτε σε αυτές τις προϋποθέσεις,
θα πρέπει να βρείτε Καταφύγιο κάπου
αλλού, είτε φεύγοντας από την περιοχή
προειδοποίησης για κυκλώνα ή
παραμένοντας με την οικογένεια ή τους
φίλους εκτός της ζώνης εκκένωσης φονικής
καταιγίδας.
Οι κάτοικοι του Καταφυγίου που δεν τηρούν
τον Κώδικα δεοντολογίας, μπορούν να φύγουν
πριν το Καταφύγιο κλειδώσει. Οι κάτοικοι που
δεν τηρούν τον Κώδικα δεοντολογίας, μπορεί
να διωχθούν ποινικά αφού το Καταφύγιο
κλειδώσει.
Άλλες προϋποθέσεις εισόδου περιλαμβάνουν
τα εξής:
»» Τα κατοικίδια και άλλα ζώα δεν
επιτρέπονται εντός του Καταφυγίου.
Σημείωση: Τα ζώα βοήθειας επιτρέπονται
εντός του χώρου και παραμένουν μαζί με
τους ιδιοκτήτες τους.
»» Όλα τα προσωπικά σας υπάρχοντα πρέπει
να φυλάσσονται μέσα σε κάποιο σακίδιο
πλάτης ή μια μικρή τσάντα. Οτιδήποτε
θεωρείτε υπερβολικού μεγέθους και/ή μη
απαραίτητο δεν θα επιτρέπεται να περάσει
μέσα στο Καταφύγιο.
»» Πρέπει να είστε αυτάρκης και να στηρίζετε
τον εαυτό σας και την οικογένειά σας κατά
το χρονικό διάστημα που παραμένετε
μέσα στο Καταφύγιο (περιλαμβάνεται να
φέρετε τα δικά σας αναψυκτικά και τρόφιμα
και να διασφαλίσετε ότι διαθέτετε επαρκή
ποσότητα προσωπικής φαρμακευτικής
αγωγής, κ.λπ.), και
»» Δεν μπορείτε να καπνίσετε, να
πιείτε αλκοόλ, να μαγειρέψετε ή να
χρησιμοποιήσετε μη συνταγογραφούμενα
φάρμακα.
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