Пораки за алармирање
и предупредување
во случај на шумски
пожар
Во случај на пожар, постојат многу начини да се дојде до информации за да бидете безбедни. Важно е да не се
потпирате само од еден извор на информации. Во итен случај, техниката може да не функционира. Продолжете
да се потпирате на своите сетила. Погледнувајте надвор за знаци на оган, вклучувајќи мирис на чад.
Не се потпирајте на текстуална или телефонска порака. Шумските пожари може да се јават одеднаш и да ги
загрозат домовите и луѓето за неколку минути. Да се замине порано пред да започне пожарот е најбезбедната
варијанта.

Постојат три нивоа на алармирање за опасност од шумски пожар:
1. Совет

Општи информации за да бидете информирани за развојот на настаните.

2. Наблјудувај и дејствувај

Ви се приближува пожар.
Условите се менуваат и вие треба да започнете веднаш да дејствувате за да го заштитите својот и животот
на семејството.

3. Предупредувања во итни ситуации

Вие сте во опасност и треба веднаш да дејствувате.
Ќе имате последици од пожарот.
Предупредувањата за шумски пожар не секогаш се даваат по горниот редослед. На пример, првото
предупредување кое ќе го добиете може да биде Наблјудувај и дејствувај.
Ако добиете предупредување за шумски пожар, вие мора да го разберете сериозно. Непревземањето
дејствија може да доведе до повредување или смрт на вас или вашето семејство.
Ако не ја разбирате пораката, побарајте помош од роднина, пријател или сосед.
Гледајте и слушајте за алармирачки пораки испратени за вашата населба, град и околните области.

За пристап до алармирачките и
предупредувачки пораки:
• В
 клучете се на радио станиците за итни случаи – ABC локално
радио, комерцијалните радиа и наменските радио станици на
заедницата.
• Појдете на cfa.vic.gov.au или dse.vic.gov.au
• Sky News телевизија
• Ј авете се на Victorian Bushfire Information Line на 1800 240 667
или преку National Relay Service на 1800 555 677
• П
 реку социјалните медиуми twitter.com/CFA_updates и CFA Facebook
• С
 имнете CFA FireReady App достапен на повеќетео Smartphones.
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Слика: Вие може да добивате
предупредувања и совети на
CFA's FireReady App

cfa.vic.gov.au

Пораки за алармирање и предупредување во случај на шумски пожар

Во итни случаи:
• В
 ие може да слушнете звук на сирена познат како Standard Emergency Warning Signal (SEWS) пред
предупредувачката порака на радио или телевизија.
• П
 редупредувачка порака преку телефон може исто така да биде испратена на вашиот мобилен или фиксен
телефон врз основа на адресата каде ви се испраќа сметката. Ова значи ако живеете во град и патувате
во внатрешноста за време на пожар вие нема да добиете предупредувачка порака на вашиот мобилен
телефон. Во ноември 2013 ова ќе се промени и ќе се базира на локацијата каде се наоѓате.

Сирените на бригадите на CFA:
• С
 ирена на бригадата (краток сигнал) – сигнал во траење до 90 секунди ќе означи дека членовите на
бригадите на CFA одговараат на итен случај во близина. Ова не бара реакција од страна на заедницата.
• С
 ирена на бригадата (продолжен сигнал) – продолжен сигнал до 5 минути ќе означи дека е
идентификуван итен случај во околината и вие би требало да побарате понатамошни информации за
потенцијалната опасност.

Додатни корисни совети:
• И
 мајте при рака карта на локалната област.
На картата ќе видите каде е пожарот.
• И
 мајте радио на батерии за да ги слушате
најновите информации во случај ако снема
струја.
• А
 ко патувате низ Викторија, треба да ги следите
условите. Преиспитајте ја намерата да патувате
во места со голема опасност од пожар во денови
со опасност од пожар.
Слика: радио на батерии
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