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Κρατηθείτε ενήμεροι σχετικά με την Fire
Danger Rating [Αξιολόγηση Επικινδυνότητας της
Πυρκαγιάς] και γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε.

Stay aware of the Fire Danger
Rating and know what to do.

Η Fire Danger Rating [Αξιολόγηση Επικινδυνότητας της Πυρκαγιάς] προβλέπει
το πώς θα εξελιχθεί μια πυρκαγιά από τη στιγμή που θα εκδηλωθεί,
συμπεριλαμβανομένου του πόσο δύσκολη θα είναι η κατάσβεση.
Όσο υψηλότερη είναι η αξιολόγηση, τόσο πιο επικίνδυνες είναι οι συνθήκες.
Η αξιολόγηση αποτελεί το έναυσμά σας για να δράσετε, επομένως για να κρατηθείτε
ασφαλείς πρέπει να κρατηθείτε ενήμεροι σχετικά με την Fire Danger Rating στην
περιφέρεια σας.
Την περίοδο των πυρκαγιών, η Fire Danger Rating θα είναι κύριο θέμα στις
ανακοινώσεις για την πρόβλεψη του καιρού, θα μεταδίδεται από το ραδιόφωνο
και την τηλεόραση, και θα παρουσιάζεται σε αρκετές εφημερίδες.
Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε μέσω των δικτυακών τόπων της CFA,
του Department of Sustainability and Environment [Υπουργείο Βιωσιμότητας
και Περιβάλλοντος] και του Bureau of Meteorology [Γραφείο Μετεωρολογίας],
τηλεφωνώντας στη Victorian Bushfire Information Line [Γραμμή Πληροφοριών για
Δασικές Πυρκαγιές στη Βικτόρια] στο 1800 240 667 ή δια μέσου της National Relay
Service [Εθνική Υπηρεσία Αναμετάδοσης] στο 1800 555 677.
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Αυτές είναι οι χειρότερες συνθήκες για πυρκαγιά σε
δασικές (bush) ή χορτολιβαδικές εκτάσεις (grassfire).
Τα σπίτια δεν είναι σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα
να αντέξουν σε πυρκαγιές κάτω από αυτές τις
συνθήκες.
Το πιο ασφαλές μέρος είναι μακριά από περιοχές
με υψηλό κίνδυνο δασικής πυρκαγιάς (bushfire).

	Η αναχώρηση από τις περιοχές με υψηλό κίνδυνο δασικής πυρκαγιάς
(bushfire) το προηγούμενο βράδυ ή νωρίς το πρωί είναι η πιο ασφαλής
επιλογή σας – μην περιμένετε για να δείτε τι συμβαίνει.
	Αποφύγετε δασικές περιοχές, πυκνούς θάμνους ή ψηλό, ξερό χορτάρι.
	Να γνωρίζετε το έναυσμά σας – πάρτε μια απόφαση σχετικά με το:
– πότε θα φύγετε
– πού θα πάτε
– πώς θα φθάσετε εκεί
– πότε θα επιστρέψετε
– τι θα κάνετε αν δεν μπορείτε να φύγετε.

	Να περιμένετε εξαιρετικά θερμές, ξηρές και με
ισχυρούς ανέμους συνθήκες.
	Αν μια πυρκαγιά ξεκινήσει και φουντώσει, θα είναι
ανεξέλεγκτη, απρόβλεπτη και θα κινείται πολύ
γρήγορα. Θα αρχίσουν φωτιές από εκτινασσόμενες
κάφτρες, που θα κινούνται γρήγορα και θα έρχονται
από πολλές κατευθύνσεις.
	Τα σπίτια που είναι σε τέτοια κατάσταση και είναι
κατασκευασμένα ή τροποποιημένα με τρόπο ώστε
να αντέξουν σε δασική πυρκαγιά (bushfire), που είναι
καλά προετοιμασμένα και δραστικά προστατευόμενα,
ενδεχομένως να παρέχουν ασφάλεια.
Πρέπει να είστε σωματικά και πνευματικά
	
προετοιμασμένοι για να προστατευτείτε σε αυτές
τις συνθήκες.

Σκεφτείτε το σοβαρά να μείνετε στην ιδιοκτησία σας μόνο αν είστε
	
προετοιμασμένοι στον υψηλότερο βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι το σπίτι
σας πρέπει να είναι σε τέτοια κατάσταση και να έχει κατασκευαστεί ή
τροποποιηθεί με τρόπο ώστε να αντέξει σε δασική πυρκαγιά (bushfire),
είστε καλά προετοιμασμένοι και μπορείτε να προστατέψετε δραστικά το
σπίτι σας αν εκδηλωθεί πυρκαγιά.
	Αν δεν είστε προετοιμασμένοι στον υψηλότερο βαθμό, η έγκαιρη
αναχώρηση από περιοχές με υψηλό κίνδυνο δασικής πυρκαγιάς
(bushfire) στην αρχή της ημέρας είναι η πιο ασφαλής επιλογή για σας.
	Να είστε ενήμεροι για τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.
Αναζητήστε πληροφορίες ακούγοντας τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό
του ABC, εμπορικούς και κοινοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ή
βλέποντας το SKY News TV, πηγαίνοντας στο δικτυακό τόπο
cfa.vic.gov.au ή τηλεφωνώντας στη Victorian Bushfire Information
Line στο 1800 240 667 ή δια μέσου της National Relay Service στο
1800 555 677.

	Να περιμένετε θερμές, ξηρές και με ισχυρούς
ανέμους συνθήκες.
	Αν μια πυρκαγιά ξεκινήσει και φουντώσει, μπορεί
να είναι ανεξέλεγκτη.
	Τα σπίτια που είναι καλά προετοιμασμένα και
δραστικά προστατευόμενα μπορούν να παρέχουν
ασφάλεια.
	Πρέπει να είστε σωματικά και πνευματικά
προετοιμασμένοι για να προστατευτείτε σε αυτές
τις συνθήκες.

	Τα σπίτια που είναι καλά προετοιμασμένα και δραστικά προστατευόμενα
μπορούν να παρέχουν ασφάλεια. – ελέγξτε το σχέδιό σας επιβίωσης από
δασική πυρκαγιά (Bushfire Survival Plan).
	Αν δεν είστε προετοιμασμένοι, η έγκαιρη αναχώρηση από περιοχές
επιρρεπείς σε δασικές πυρκαγιές (bushfire-prone) είναι η πιο ασφαλής
επιλογή για σας.
	Να είστε ενήμεροι για τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.
Αναζητήστε πληροφορίες ακούγοντας τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό
του ABC, εμπορικούς και κοινοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ή
βλέποντας το SKY News TV, πηγαίνοντας στο δικτυακό τόπο
cfa.vic.gov.au ή τηλεφωνώντας στη Victorian Bushfire Information
Line στο 1800 240 667 ή δια μέσου της National Relay Service στο
1800 555 677.

	Αν ξεκινήσει μια πυρκαγιά, μπορεί πιθανότατα να
τεθεί υπό έλεγχο σε τέτοιες συνθήκες.
	Να είστε ενήμεροι για το πώς μπορούν να ξεκινήσουν
οι πυρκαγιές και να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο.
	Ελεγχόμενη φωτιά για κάψιμο σκουπιδιών ή ξερών
χόρτων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις
συνθήκες εφόσον είναι ασφαλές – ελέγξτε για να δείτε
αν χρειάζονται άδειες.

	Ελέγξτε το σχέδιό σας επιβίωσης από δασική πυρκαγιά (Bushfire
Survival Plan).
Παρακολουθείστε και ελέγξτε τις συνθήκες.
Μπορεί να χρειαστεί να γίνουν κάποιες ενέργειες.
Φύγετε αν είναι αναγκαίο.

Για περισσότερες πληροφορίες: 1800 240 667 ή 1800 555 677 (National Relay Service) ή cfa.vic.gov.au

