Обавештења и
упозорења на
опасност од пожара
Има много начина да дођете до информација које вам могу спасити живот за време пожара. Важно је да
се не ослањате на само један извор информација јер у ванредним ситуацијама већина уређаја вероватно
неће радити. Ослањајте се на разум и своја чула. Проверавајте околину да видите има ли знакова пожара
као што је мирис дима.
Не чекајте текстуалну поруку или телефонско обавештење. Пожари могу избити веома брзо и угрозити
куће и животе у само неколико минута. Најбоља опција је напустити угрожено подручје пре него што избије
пожар.

Постоје три фазе обавештавања о опасности:
1. Савет

Опште информације помоћу којих можете пратити актуелне догађаје.

2. Пратите и реагујте

Пожар вам се приближава.
Прилике се мењају и треба што пре да реагујете како би заштитили себе и своју породицу.

3. Упозорење на непосредну опасност

У опасности сте и морате сместа да реагујете.
Пожар више не можете у потпуности избећи.
Упозорења на опасност од избијања пожара се не издају увек по наведеном редоследу. На пример,
ви можете најпре добити упозорење „Прати и реагуј“.
Ако добијете упозорење на опасност од избијања пожара, схватите га озбиљно. Ако не реагујете на прави
начин можете да угрозите властити живот и животе чланова ваше породице.
Ако не разумете упозорење тражите помоћ од породице, пријатеља или суседа.
Пратите и проверавајте упозорења издата за ваше предграђе, град или околна подручја.

За приступ обавештењима и упозорењима:
•	На радио станицама које емитују упозорења: локални ABC радио,
комерцијални радио и наменске радио станице у вашој заједници.
•

На страници cfa.vic.gov.au или dse.vic.gov.au

•

На Sky News телевизији

•	Позивом у Victorian Bushfire Information Line на 1800 240 667 или
преко National Relay Service на 1800 555 677
•	Преко друштвених медија: twitter.com/CFA_updates и CFA
Facebook
•	Преузмите апликацију CFA FireReady која је доступна за већину
смарт телефона.
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Обавештења и упозорења на опасност од пожара

У ванредним ситуацијама:
• П
 ре него што добијете упозорење на опасност преко радија или телевизије можете да чујете звук сирене
познат као Standard Emergency Warning Signal (SEWS).
• М
 ожете такође да добијете обавештење о опасности на ваш мобилни и фиксни телефон, у зависности
од ваше претплатничке адресе. То значи да ако живите у граду а путујете кроз подручје изван града у
тренутку када избије пожар, онда нећете добити обавештење на мобилни телефон. У новембру 2013.
године ова ће се услуга променити тако да ће се обавештења слати према тренутној локацији.

Сирене CFA бригада:
• С
 ирена за узбуну (кратка) – сирена у трајању од највише 90 секунди је знак да припадници CFA бригада
реагују на ванредну ситуацију у близини. Ово није знак за узбуњивање јавности.
• С
 ирена за узбуну (продужена) – сирена у трајању од 5 минута је знак да је у близини идентификована
актуелна ванредна ситуација и да треба да потражите додатне информације о потенцијалној опасности.

Неколико додатних савета:
•	Држите у близини мапу вашег локалног
подручја. Пожар можете пратити на мапи.
•	Проверите имате ли радио на батерије како би
могли чути најновије информације у случају да
нестане струје.
•	Ако путујете кроз Викторију пажљиво пратите
временске прилике. У периодима повећане
опасности од избијања пожара добро
размислите о путовању кроз подручја високог
ризика од пожара.
Слика: Радио апарат на батерије
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