رسائل تنبيه وتحذير
من حرائق الغابات

()Bushfire

في حالة حدوث حريق غابات ( )bushfireتكون ثمة طرق عديدة للحصول على معلومات لمساعدتك على الحفاظ على سالمتك.
فمن األهمية عدم االعتماد على مصدر معلومات واحد .وفي حالة الطوارئ ،قد تتعطل الوسائل التكنولوجية .ويجب عليك االعتماد دوماً
على احساسك .انظر بالخارج للتأكد من أي عالمات حريق ،بما في ذلك رائحة الدخان.
ا تعتمد على رسالة هاتفية نصية أو رسالة اتصال هاتفي .يمكن أن تبدأ حرائق الغابات ( )Bushfiresبسرعة وته ّدد المنازل واألرواح
خالل دقائق .أسلم خيار هو المغادرة المبكرة قبل بداية حريق الغابات (.)bushfire

ثمة ثالثة مستويات لرسائل التنبيه بحريق الغابات (:)bushfire
 .1إفادة
معلومات عامة لموافاتك بالمستجدات والتطورات
وتصرف
 .2راقب ّ
الحريق يقترب منك.
األحوال متغيرة ويجب عليك البدء في التصرف اآلن لحماية حياتك وحياة عائلتك.
 .3التحذير بحالة طوارئ
التصرف فوراً.
أنت في خطر ويجب عليك
ُّ
سوف تتأثر بحريق.
تأت بنفس الترتيب أعاله في كل األوقاتً .
وتصرف".
مثال ،فقد تأتيك أول رسالة "راقب
ّ
رسائل التنبيه بحريق الغابات ( )bushfireال ِ
التصرف قد تنتج عنه الوفاة أو االصابة لك أنت أو
إذا تلقيت رسالة تنبيه بحريق غابات ( ،)bushfireيجب أن تتعامل معها بجدية .عدم
ُّ
عائلتك.
إذا لم تفهم الرسالة ،اطلب المساعدة من أحد األقرباء ،أو من صديق أو من أحد الجيران.
راقب واستمع إلى التحذيرات الصادرة لضاحيتك ،ومدينتك والمناطق المحيطة.

لالطالع على التنبيهات والتحذيرات:
• استمع إلى إذاعات الطوارئ  -إذاعة  ABCالمحلية ،والمحطات اإلذاعية التجارية
والمجتمعية المتخصصة.
• قم بزيارة الموقع االلكتروني  ،cfa.vic.gov.auأو dse.vic.gov.au

• قناة  Sky Newsالتلفزيونية
• اتصل بـ  Victorian Bushfire Information Lineعلى الرقم  1800 240 667أو
عبر  National Relay Serviceعلى الرقم .1800 555 677
• قنوات التواصل اإلجتماعي االلكترونية twitter.com/CFA_updates :و
CFA Facebook

• قم بتنزيل تطبيق  CFA FireReadyالمتوفر في معظم الهواتف الذكية.
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صورة :بإمكانك تلقي تحذيرات ونصائح من خالل
تطبيق  FireReadyالخاص بـ .CFA

cfa.vic.gov.au

رسائل تنبيه وتحذير من حرائق الغابات ()Bushfire

في حاالت الطوارئ:
• قد تسمع صوت صافرة تعرف بـ ) – Standard Emergency Warning Signal (SEWSوهي صافرة يتم بثها عبر اإلذاعة أو
التلفزيون قبل التحذير.
ً
• قد يتم أيضا ارسال تحذير هاتفي بحالة الطوارئ إلى هاتفك النقال وهاتفك األرضي استنادا إلى عنوان فاتورتك .وهذا يعني إذا كنت
تعيش في المدينة وبصدد السفر إلى الريف أثناء حدوث حريق غابات ( ،)bushfireفسوف لن ّ
تتلق تحذيراً هاتفياً عبر الهاتف النقال.
في نوفمبر/تشرين الثاني  2013سوف تستند هذه الخدمة إلى مكان تواجدك.

صافرات مطافئ :CFA
• صافرة المطافئ (قصيرة) – صافرة تستمر حتى  90ثانية وتدل على أن فريق االطفاء التابع لـ  CFAيستجيب لحالة طوارئ قريبة
منك .هذا ال يتطلب أي اجراء من أفراد المجتمع.
• صافرة المطافئ (طويلة) – صافرة طويلة ،تستمر لمدة  5دقائق ،وتدل على أن ثمة حالة طوارئ تحدث حالياً ويجب عليك الحصول
على المزيد من المعلومات عن أي تهديد محتمل.

نصائح إضافية مفيدة:
• احتفظ بخريطة لمنطقتك المحلية .بإمكانك مراجعة الخريطة
لمعرفة مكان الحريق.
• يجب أن يكون لديك راديو يعمل بالبطارية لمتابعة المستجدات
في حالة انقطاع الكهرباء.
أعد
• إذا كنت مسافراً عبر فكتوريا ،يجب أن تراقب األحوالِ .
النظر في زيارة مناطق حرائق الغابات ( )bushfireفي أيام
خطر الحرائق.
صورة :راديو يعمل بالبطارية
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