Các Thông điệp và
Cảnh báo Báo động
về Cháy Rừng
Trong trận cháy rừng, có nhiều cách có thông tin để giúp quý vị được an toàn. Điều quan trọng là không trông cậy
vào một nguồn thông tin. Trong tình trạng khẩn cấp, công nghệ có thể không hoạt động. Tiếp tục trông cậy vào
các giác quan của quý vị. Nhìn bên ngoài để phát hiện các dấu hiệu của hỏa hoạn, kể cả mùi khói.
Đừng trông cậy vào thông điệp dạng văn bản hay thông điệp là một cuộc gọi điện thoại. Cháy rừng có thể khởi
phát nhanh chóng và đe dọa nhà cửa cũng như tính mạng trong vòng phút chốc. Ra đi sớm trước khi cháy rừng
khởi phát là phương án an toàn nhất.

Có ba mức độ báo động về cháy rừng:
1. Thông báo
Thông tin tổng quát để quý vị luôn được cập nhật về tiến triển.
2. Canh chừng và Hành động
Hỏa hoạn đang đến gần quý vị.
Điều kiện đang thay đổi và lúc này quý vị cần phải bắt đầu hành động để bảo vệ tính mạng của mình và gia đình
mình.
3. Cảnh báo Khẩn cấp
Quý vị gặp nguy hiểm và cần phải hành động ngay lập tức.
Quý vị sẽ bị tác động bởi hỏa hoạn.
Các báo động về cháy rừng không phải lúc nào cũng được đưa ra theo thứ tự trên. Để làm thí dụ, báo động đầu
tiên mà quý vị nhận được có thể là Canh chừng và Hành động.
Nếu nhận được báo động về cháy rừng, quý vị phải coi đó là việc nghiêm trọng. Việc không thực hiện các hành
động có thể đưa đến kết quả tử vong hay chấn thương cho quý vị hay gia đình quý vị.
Nếu quý vị không hiểu được thông điệp này, thì hãy tìm sự giúp đỡ từ họ hàng, bạn bè hay láng giềng.
Nhìn và nghe để phát hiện các báo động được đưa ra đối với ngoại ô, thị trấn của quý vị và các khu vực xung
quanh.

Để tiếp cận các báo động và cảnh báo:
•	Chỉnh sóng đài để nghe các đài phát thanh có phát tin khẩn cấp –
đài ABC địa phương, đài thương mại và các đài được dành riêng
của từng cộng đồng.
•

Hãy truy cập trang mạng cfa.vic.gov.au hay dse.vic.gov.au

•

Ti-vi Sky News

•	Gọi đến Victorian Bushfire Information Line ở số 1800 240 667
hoặc qua National Relay Service ở số 1800 555 677
•	Các nguồn Truyền thông Xã hội: twitter.com/CFA_updates và
CFA Facebook
•

 ãy tải xuống Ứng dụng CFA FireReady App có trên hầu hết các
H
máy điện thoại Thông minh (Smartphone).
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Hình ảnh: Quý vị có thể nhận được
các cảnh báo và thông báo trên
FireReady App của CFA

cfa.vic.gov.au

Các Thông điệp và Cảnh báo Báo động về Cháy Rừng
Trong các trường hợp khẩn cấp:
•	Quý vị có thể nghe thấy tiếng còi báo động là Standard Emergency Warning Signal (SEWS) trước thông điệp
báo động trên đài hay ti-vi của quý vị.
•	Một cảnh báo báo động khẩn cấp qua điện thoại cũng có thể được gửi đến điện thoại di động và điện thoại cố
định sử dụng dây đất của quý vị, căn cứ theo địa chỉ gửi hóa đơn của quý vị. Điều này có nghĩa là nếu quý vị
sống trong thành phố và khi một trận cháy rừng xảy ra, quý vị đang đi du lịch tại miền quê, thì bằng máy điện
thoại di động, quý vị sẽ không nhận được cảnh báo qua điện thoại. Vào tháng Mười Một năm 2013, cách thức
này sẽ thay đổi thành một dịch vụ được căn cứ theo địa điểm.

Còi báo động của Đội Cứu hỏa CFA:
•

Còi Báo động của Đội Cứu hỏa (hồi còi ngắn) – hồi còi báo động kéo dài tối đa 90 giây sẽ cho biết là các
thành viên Đội Cứu hỏa của CFA đang ứng phó với một sự cố khẩn cấp ở gần đó. Việc này không đòi hỏi sự
đáp ứng của cộng đồng.

•

 òi Báo động của Đội Cứu hỏa (hồi còi dài) - hồi còi báo động dài, kéo dài 5 phút sẽ cho biết là đã phát
C
hiện thấy một tình trạng khẩn cấp hiện thời trong khu vực địa phương và mọi người nên tìm thông tin thêm
về mối đe dọa tiềm tàng.

Một số lời khuyên thêm hữu ích:
•	Hãy luôn có một bản đồ của khu vực địa phương
của quý vị. Quý vị có thể nhìn vào bản đồ này để
xem hỏa hoạn đang ở đâu.
•	Hãy đảm bảo là quý vị có một chiếc đài sử dụng
pin để nghe các thông tin cập nhật trong trường
hợp điện bị cúp.
•	Nếu đang đi du lịch qua tiểu bang Victoria thì quý
vị cần phải theo dõi các điều kiện. Hãy cân nhắc
lại việc ghé thăm các khu vực có nguy cơ cháy
rừng cao vào những ngày có nguy cơ xảy ra hỏa
hoạn.
Hình ảnh: Đài sử dụng pin
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