Orman Yangınları
Uyarı Mesajları ve
Uyarılar
Bir orman yangını sırasında güvenliğinizi sağlamaya yardımcı olmak için bilgi edinmenizin çeşitli yolları
bulunmaktadır. Yalnızca bir kaynaktan sunulan bilgilere bel bağlamamanız önemlidir. Acil bir durumda teknoloji
çalışmayabilir. Sezgilerinize güvenmeyi sürdürün. Dışarı çıkıp duman kokusu gibi yangın işaretlerini gözlemleyin.
Yazılı ya da telefon mesajına güvenmeyin. Orman yangınları çabucak başlayabilir ve birkaç dakika içinde evler
ve yaşamlar için tehlike oluşturabilir. Bir orman yangını başlamadan önce oradan erkenden ayrılmak en güvenli
seçenektir.

Üç aşamalı orman yangını uyarı düzeyi aşağıda açıklanmaktadır:
1. Bilgilendirme
Gelişmeler ile ilgili genel güncel bilgileri size sağlamak.
2. İzle ve Harekete Geç
Yangın size yaklaşıyor.
Koşullar değişiyor ve kendi yaşamınızı ve ailenizi korumak için harekete geçmeniz gerekiyor.
3. Acil Durum Uyarısı
Tehlike içinde bulunuyorsunuz ve derhal harekete geçmeniz gerekiyor.
Yangın sizi kötü şekilde etkileyecektir.
Orman yangın uyarıları her zaman yukarıda belirtildiği sırada açıklanmaz. Örneğin, alacağınız ilk uyarı, 'İzle ve
Harekete Geç' olabilir.
Orman yangını ile ilgili bir uyarı gelmesi durumunda, bunu ciddiyetle dikkate alın. Harekete geçmemeniz
durumunda, sizin ya da aileniz için ölüm ya da yaralanma olasıdır.
Mesajı anlamamanız durumunda, bir akrabanızdan, arkadaşınızdan ya da komşunuzdan yardım isteyin.
Bulunduğunuz semt, kent ve çevresindeki bölgeler için yayınlanan uyarıları izleyin ve dinleyin.

Uyarılara erişim ve bunları bulmak için:
• A
 cil durum radyo yayın istasyonlarını dinleyin – ABC yerel radyosu,
ticari radyo ve toplum radyo istasyonları.
• cfa.vic.gov.au ya da dse.vic.gov.au adresli websitelerini ziyaret edin
• Sky News televizyonu
• 1
 800 240 667 numaralı telefondan Victorian Bushfire Information
Line'ı ya da 1800 555 677 numaralı telefondan National Relay
Service'i arayın
• S
 osyal Medya kuruluşları: twitter.com/CFA_updates ve CFA
Facebook
• Akıllı Telefonların çoğunda bulunan CFA FireReady App’i indirin.
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Görüntü: Uyarı mesajları ve uyarıları
CFA'in FireReady App’inden
alabilirsiniz

cfa.vic.gov.au

Orman Yangınları Uyarı Mesajları ve Uyarılar

Acil durumlarda:
• R
 adyo ya da televizyonunuzdan, uyarı mesajından önce Standard Emergency Warning Signal (SEWS) olarak
bilinen bir siren sesi duyabilirsiniz
• A
 yrıca bir acil durum telefon uyarısı, fatura adresinize göre cep ya da sabit hatlı telefonunuza da gönderilebilir.
Buna göre, kentte yaşamakta olmanız ancak orman yangını sırasında kent dışında yolculuk yapmakta
bulunmanız durumunda, telefon uyarısını cep telefonunuzdan alamayacaksınız. Kasım 2013 tarihinde bu
durum değişecek ve bulunduğunuz yer temelinde servis sağlanacaktır.

CFA İtfaiye sirenleri:
• İtfaiye sireni (kısa) – en fazla 90 saniye kadar süren siren, CFA itfaiyecilerinin yakın bir yerde acil bir duruma
müdahale etmekte olduklarına işaret edecektir. Bu durum, toplumun tepki göstermesini gerektirmez.
• İtfaiye sireni (uzun) – süresi uzatılmış 5 dakikalık siren, yerel bir bölgede halen devam etmekte olan acil
bir durumun belirlenmiş olduğuna işaret edecektir. Bu durumda, olası bir tehdit konusunda daha fazla bilgi
edinmeniz gerekmektedir.

Yardımcı olacak bazı ek öneriler:
• Y
 erel bölgenin bir haritasını yanınızda bulundurun.
Yangının nerde oluştuğunu görmek için haritaya
bakabilirsiniz.
• E
 lektriğin kesilmesi durumunda, güncel haberleri
dinleyebilmek için pille çalışan bir radyonun
bulunmasını sağlayın.
• V
 ictoria eyaleti içinde yolculuk etmeniz durumunda,
koşulları izlemeniz gerekir. Yangın tehlikesi bulunan
günlerde, yüksek derecede orman yangın tehlikesi
içeren bölgeleri ziyaret edip etmemeyi tekrar
düşünün.

Görüntü: Pil ile çalışan radyo
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