Πολλές οικιακές χημικές ουσίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή βόμβας.

Και η πιο μικρή πληροφορία μπορεί να βοηθήσει
στην εξουδετέρωση μίας θανατηφόρας κατάστασης.
Πολλές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούμε
καθημερινά έχουν χρησιμοποιηθεί σε
τρομοκρατικές επιθέσεις όπως αυτές στο
Μπαλί, στο Λονδίνο και στο Μουμπάι.
Πιο κοντά στο σπίτι μας, έγιναν αρκετές συλλήψεις
υπόπτων τρομοκρατών που προσπάθησαν να αγοράσουν
κοινές χημικές ουσίες για να τις χρησιμοποιήσουν για την
κατασκευή βομβών.
Όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι για ν’ αποτρέψουμε να
ξαναγίνει αυτό. Αν παρατηρήσετε τίποτα που δε σας φαίνεται
σωστό, θα πρέπει να εμπιστευτείτε αυτή τη διαίσθηση.
Καλέστε την Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Σύνδεσης Εθνικής
Ασφάλειας και πείτε στους εκπαιδευμένους μας τηλεφωνητές
τι έχετε προσέξει και γιατί νομίζετε ότι είναι ύποπτο.
Ποιες χημικές ουσίες;
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 96 χημικές ουσίες ανησυχητικές
για την ασφάλεια. Πολλές μπορούν να βρεθούν γύρω από το
σπίτι σας, όπως κοινά λιπάσματα, χημικές ουσίες πισίνας και
χλωρίνη.
Ο πλήρης κατάλογος είναι διαθέσιμος στο 			
www.chemicalsecurity.gov.au
Το σημαντικό είναι ν’ αναφέρετε ύποπτες δραστηριότητες
στην Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Σύνδεσης Εθνικής
Ασφάλειας. Αν το υποψιάζεστε, να το αναφέρετε.

Παραδείγματα ύποπτης συμπεριφοράς
Το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να εμπιστευτείτε το
ένστικτό σας. Αν κάτι φαίνεται ύποπτο, τότε είναι πολύ
καλύτερο να ενεργήσετε σύμφωνα με τις ανησυχίες σας
και να καλέσετε την Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Σύνδεσης.
Μπορείτε να παραμείνετε ανώνυμοι.
Οι εκπαιδευμένοι χειριστές μας θα θέλουν να γνωρίζουν τι
έχετε παρατηρήσει και γιατί νομίζετε ότι είναι ύποπτο.
Τα πράγματα που ίσως θα πρέπει να τραβούν την προσοχή
σας είναι:
`` Κάποιος που αποθηκεύει χημικές ουσίες πισίνας αλλά δεν
έχει πισίνα.
`` Ένας κάδος γεμάτος με αδειανά δοχεία χημικών ουσιών.
`` Οσμές χημικών ουσιών.
`` Ασυνήθιστη κατοχή, αποθήκευση ή πέταγμα χημικών
ουσιών
`` Ύποπτη συμπεριφορά γύρω από χώρους αποθήκευσης
χημικών.
Να θυμάστε ότι αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα για
το τι μπορεί να θεωρηθεί ύποπτο. Πάντα να εμπιστεύεστε
τη διαίσθησή σας. Αν διαισθάνεστε ότι κάτι δεν είναι σωστό,
καλέστε την τηλεφωνική γραμμή άμεσης σύνδεσης και πείτε
μας για τις ανησυχίες σας. Οι πληροφορίες σας μπορεί να
είναι το μικρό κομμάτι που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια
μεγαλύτερη εικόνα.

Βοηθήστε να κρατήσουμε την Αυστραλία
ασφαλή από την τρομοκρατία
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1800 1234 00

Εκπαιδευμένοι τηλεφωνητές αντιμετωπίζουν κάθε κλήση με σοβαρότητα.
Μπορείτε να παραμείνετε ανώνυμοι.

www.chemicalsecurity.gov.au

