پیام ها و اخطارها برای
هشدار در موارد آتش سوزی
 Bushfireبیشه زار
در یک آتش سوزی بیشه زار ،برای حفظ ایمنی می توان از راه های مختلف کسب اطالع کرد .تکیه نکردن بر یک منبع اطالعاتی
مهم است .در یک حالت اضطراری ،فناوری (تکنولوژی) ممکن است کار نکند .به بیرون برای عالئم آتش سوزی ،از جمله بوی دود
توجه کنید.
به پیامک تلفن خود یا پیام تلفنی اتکا نکنید .آتش سوزی بیشه زار ممکن است ممکن است سریع آغاز شده و خانه ها و جان ها را ظرف
دقایقی در معرض خطر قرار دهد .بهترین گزینه این است که قبل از شروع آتش سوزی بیشه زار محل را ترک نمائید.

برای آتش سوزی بیشه زار ها سه سطح هشدار وجود دارد:
 .1آگاهی

اطالعات کلی برای اینکه انسان خود را از آنچه می گذرد با خبر نگاه دارد.

 .2نگاه و اقدام

آتش سوزی دارد به شما نزدیک می شود.
شرایط در دست دگرگونی است و اکنون وقتی است که اقدام نموده و جان خود و خانواده تان را حفظ کنید.

 .3هشدار فوری

شما در معرض خطر هستید و باید فوری اقدام کنید.
شما در معرض آتش سوزی خواهید بود.
هشدارهای آتش سوزی بیشه زار همیشه به ترتیب فوق داده نمی شود .به عنوان مثال ،اولین هشدار ممکن است "نگاه و اقدام" باشد.
اگر هشداری راجع به آتش سوزی بیشه زار دریافت کردید ،باید آن را جدی بگیرید .در صورت اقدام نکردن ممکن است به زخمی شدن
و یا مرگ شما یا خانواده تان بیانجامد.
اگر این پیام را نمی توانید بفهمید ،از یک خویشاوند ،دوست یا همسایه کمک بخواهید.
به هشدار های محله ،شهر یا مناطق اطراف نگاه کرده و گوش نمائید.

برای دستیابی به هشدار ها و اخطار ها:
•	رادیوی پخش فوریت های خود را روشن کنید – رادیوی محلی  ،ABCرادیو های
خصوصی و ایستگاه های رادیوی مردمی محلی.
• از  cfa.vic.gov.auیا  dse.vic.gov.auدیدن کنید.
•

تلویزیون Sky News

•	به  Victorian Bushfire Information Lineشماره  1800 240 667یا به National
 Relay Serviceشماره  1800 555 677زنگ بزنید
•	رسانه های اجتماعی twitter.com/CFA_updates :و CFA Facebook

•	برنامه ( CFA FireReadyآمادگی برای آتش سوزی از اداره آتش نشانی روستائی)
که برای اکثر تلفن های هوشمند قابل استفاده است را دانلود (سوار) کنید.
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تصویر :می توانید اخطار ها و اندرزهای  CFAرا در
برنامه کاربردی  FireReadyدریافت کنید.

cfa.vic.gov.au

پیام ها و اخطارها برای هشدار در موارد آتش سوزی  Bushfireبیشه زار
در موارد اضطراری:
•	ممکن است قبل از پیام های هشدار از رادیو یا تلویزیونتان ،آژیر هایی را بشنوید که بدان Standard Emergency Warning Signal
) (SEWSمی گویند.

•	در موارد اضطراری ،یک اخطار با هشدار تلفنی هم ممکن است به تلفن همراه یا معمولی شما بر اساس آدرس قبض تلفنتان ارسال
شود .این بدان معنی است که اگر در آن محل زندگی می کنید ولی در حال مسافرت در خارج از شهر هستید ،موقعی که آتش سوزی
بیشه زار رخ می دهد شما اخطار تلفنی را از تلفن همراه خودتان دریافت نخواهید کرد .در نوامبر  2013این وضع تغییر کرده و
خدمتی بر مبنای محل خواهد شد.

آژیر های ( CFA Brigadeبریگاد آتش نشانی روستائی)
• آژیر آتش نشانی (کوتاه)  -آژیری تا  90ثانیه نشانه آن است که مأمورین آتش نشانی  CFAدارند نسبت به یک رویداد اضطراری در
مجاورت آنجا واکنش نشان می دهند.
• آژیر آتش نشانی (ممتد)  -یک آژیر ممتد  5-دقیقه ای نشانه آن است که در محل یک رویداد اضطراری رخ داده و در مورد تهدید
های بالقوه آن باید اطالعات بیشتر جستجو نمائید.

رهنمود های مفید دیگر:
•	نقشه ای از محل را نگهداری کنید .می توانید روی نقشه نگاه
کنید تا بدانید که آتش سوزی در کجا واقع شده است.
•	اطمینان حاصل کنید که یک رادیو که با باتری کار کند
داشته باشید تا بتوانید به آخرین خبرها در صورت رفتن برق
گوش کنید.
•	اگر دارید در ویکتوریا مسافرت می کنید ،باید شرایط آنجا
را زیر نظر داشته باشید .در روزهایی که خطر بالقوه آتش
سوزی وجود داشته باشد ،نسبت به رفتن به مناطقی که در آنجا
احتمال زیاد دارد که خطر بالقوه آتش سوزی بیشه زار داشته
باشد ،تجدید نظر کنید.

تصویر :یک رادیو که با باتری کار می کند
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