Μηνύματα Συναγερμού
και Προειδοποιήσεις για
τις Δασικές Πυρκαγιές
Σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, υπάρχουν πολλοί τρόποι να πάρετε πληροφορίες για να σας βοηθήσουν να
παραμείνετε ασφαλείς. Είναι σημαντικό να μην βασίζεστε σε μια πηγή πληροφοριών. Σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης, η τεχνολογία μπορεί να μην λειτουργήσει. Συνεχίστε να βασίζεστε στις αισθήσεις σας. Κοιτάξτε έξω για
ενδείξεις φωτιάς, καθώς και τη μυρωδιά του καπνού.
Μην περιμένετε για γραπτά μηνύματα ή τηλεφωνικά μηνύματα. Οι δασικές πυρκαγιές μπορούν να ξεκινήσουν πολύ
γρήγορα και να απειλήσουν σπίτια και ζωές μέσα σε λίγα λεπτά. Η έγκαιρη αποχώρηση πριν τη δασική πυρκαγιά
είναι η καλύτερη επιλογή.

Υπάρχουν τρία επίπεδα συναγερμού δασικής πυρκαγιάς:
1. Ενημέρωση

Γενικές πληροφορίες που σας κρατούν ενήμερους για τις εξελίξεις.

2. Επαγρυπνείτε και Ενεργήστε

Η φωτιά πλησιάζει προς το μέρος σας.
Οι συνθήκες αλλάζουν και χρειάζεται να ξεκινήσετε κάποιες ενέργειες τώρα για να προστατέψετε τη ζωή σας και την
οικογένειά σας.

3. Προειδοποίηση Κινδύνου

Είστε σε κίνδυνο και πρέπει να αναλάβετε αμέσως δράση.
Θα πληγείτε από τη φωτιά.
Οι συναγερμοί για δασικές πυρκαγιές δεν δίνονται πάντα με την παραπάνω σειρά. Για παράδειγμα, το πρώτο
μήνυμα συναγερμού που θα λάβετε μπορεί να είναι Επαγρυπνείτε και Ενεργήστε.
Αν λάβετε μήνυμα συναγερμού για δασική πυρκαγιά, πρέπει να το πάρετε σοβαρά. Αν παραλείψετε να αναλάβετε
δράση μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τον θάνατο ή τον τραυματισμό του ατόμου σας ή της οικογένειάς σας.
Αν δεν καταλαβαίνετε το μήνυμα, ζητείστε βοήθεια από κάποιο συγγενή, φίλο ή γείτονα.
Αναζητήστε και ακούστε τους συναγερμούς που εκδίδονται για το προάστιο, την πόλη σας και τις γύρω περιοχές.

Για να έχετε πρόσβαση στους συναγερμούς και
τις προειδοποιήσεις:
• Σ
 υντονιστείτε στη συχνότητα των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν
σε έκτακτη ανάγκη – το τοπικό ραδιόφωνο ABC, τους εμπορικούς
ραδιοφωνικούς σταθμούς και ορισμένους κοινοτικούς ραδιοφωνικούς
σταθμούς.
• Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο cfa.vic.gov.au ή dse.vic.gov.au
• Τηλεοπτικό κανάλι Sky News
• Τ
 ηλεφωνείστε στη Victorian Bushfire Information Line [Γραμμή
Πληροφοριών για Δασικές Πυρκαγιές στη Βικτώρια] στο 1800 240 667
ή μέσω της National Relay Service [Τηλεφωνική Υπηρεσία για άτομα με
προβλήματα ακοής] στο 1800 555 677
• Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: twitter.com/CFA_updates και CFA Facebook
• Α
 ντιγράψτε το Πρόγραμμα CFA FireReady που διατίθεται στα
περισσότερα Έξυπνα τηλέφωνα.
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Εικόνα: Μπορείτε να πάρετε
προειδοποιήσεις και συμβουλές στο
Πρόγραμμα FireReady του CFA

cfa.vic.gov.au

Μηνύματα Συναγερμού και Προειδοποιήσεις για τις Δασικές Πυρκαγιές

Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης:
• Μ
 πορεί να ακούσετε τον ήχο μιας σειρήνας που είναι γνωστός ως το Standard Emergency Warning Signal
(SEWS) (Καθιερωμένο Προειδοποιητικό Σήμα Έκτακτης Ανάγκης] πριν από το μήνυμα συναγερμού στο
ραδιόφωνο ή στην τηλεόρασή σας.
• Μ
 πορεί επίσης να σας σταλεί στο κινητό ή στο σταθερό σας τηλέφωνο κάποια τηλεφωνική προειδοποίηση
κινδύνου έκτακτης ανάγκης βάσει της διεύθυνσης αποστολής των λογαριασμών τηλεφώνου. Αυτό σημαίνει ότι αν
μένετε στην πόλη και ταξιδεύετε προς την εξοχή όταν ξεσπάσει μια δασική πυρκαγιά, δεν θα λάβετε τηλεφωνική
ειδοποίηση από κινητό τηλέφωνο. Το Νοέμβριο του 2013 αυτό θα αλλάξει ώστε να παρέχεται υπηρεσία βάσει της
τοποθεσίας που βρίσκεστε εκείνη την ώρα.

Οι σειρήνες της Πυροσβεστικής CFA:
• Σ
 ειρήνα της Πυροσβεστικής (σύντομη) - η σειρήνα διάρκειας μέχρι και 90 δευτερόλεπτων θα είναι ένδειξη ότι
μέλη της Πυροσβεστικής του CFA ανταποκρίνονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη γειτονιά. Αυτό δεναπαιτεί
ανταπόκριση από το κοινό.
• Σ
 ειρήνα της Πυροσβεστικής (εκτεταμένη) - η παρατεταμένη, σειρήνα διάρκειας 5 λεπτών θα είναι ένδειξη ότι
έχει τώρα εντοπιστεί στην περιοχή κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα πρέπει να αναζητήσετε περισσότερες
πληροφορίες για την πιθανή απειλή.

Μερικές επιπλέον χρήσιμες
συμβουλές:
• Έ
 χετε ένα χάρτη της γύρω από εσάς περιοχής.
Μπορείτε να κοιτάξετε το χάρτη για να δείτε πού είναι
η φωτιά.
• Β
 εβαιωθείτε ότι έχετε ένα ραδιόφωνο που
λειτουργεί με μπαταρία για να ακούτε τις τελευταίες
ανακοινώσεις σε περίπτωση που κοπεί το ρεύμα.
• Α
 ν ταξιδεύετε διασχίζοντας τη Βικτώρια, χρειάζεται
να παρακολουθείτε και να ελέγχετε τις συνθήκες.
Επανεξετάστε την επίσκεψη περιοχών με υψηλό
κίνδυνο δασικής πυρκαγιάς τις ημέρες που υπάρχει
κίνδυνος να εκδηλωθεί.

Εικόνα: Ραδιόφωνο που λειτουργεί με μπαταρία

Page 2 | 25 January 2013 | Bushfire Alert Messages and Warnings | Greek

cfa.vic.gov.au

