indonesian

Tetaplah sadar mengenai Fire Danger
Rating (tingkat bahaya kebakaran)
dan ketahuilah apa yang harus dilakukan.

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

Fire Danger Rating (tingkat bahaya kebakaran) meramalkan jalannya api
jika sudah mulai, termasuk berapa sukar memadamkannya.
Tingkat itu merupakan isyarat bagi anda untuk bertindak, jadi agar tetap
selamat anda harus tahu mengenai Fire Danger Rating di daerah anda.
Selama musim kebajaran, Fire Danger Rating akan dikabarkan dalam
warta berita dan berita cuaca.
Selama musim kebakaran, Fire Danger Rating akan dikabarkan dalam
ramalan cuaca, disiarkan di radio dan TV, dan dikabarkan dalam
beberapa surat kabar.
Hal ini juga dapat dilihat di situs-stus web CFA (Badan Pemadam
Kebakaran untuk Luar Kota), Department of Sustainability and
Environment (Departemen Kelestarian dan Lingkungan) dan Bureau of
Meteorology (Biro Meteorologi), dengan menelepon Victorian Bushfire
Information Line (Saluran Informasi Kebakaran Hutan Victoria) pada
nomor 1800 240 667 atau melalui National Relay Service (Pelayanan
Bersambung Nasional) pada 1800 555 677.
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APA YANG HARUS DILAKUKAN?

	Ini keadaan yang paling buruk jika terjadi
kebakaran hutan (bush) atau kebakaran
rerumputan (grassfire).
Rumah-rumah tidak dirancang atau dibangun
untuk bertahan dari api dalam keadaan ini.
	Tempat teraman adalah jauh dari daerah yang
tinggi risiko kebakaran hutannya (bushfire).

	Meninggalkan daerah yang berisiko kebakaran (bushfire) tinggi
pada malam sebelumnya atau pagi-pagi hari adalah pilihan anda
yang paling aman – jangan bersikap tunggu dan lihat dulu.
	Hindari daerah berhutan, bersemak lebat atau rumput yang
panjang dan kering.
Kenalilah pemicu anda – ambil keputusan tentang:
– kapan akan meninggalkan rumah
– ke mana akan pergi
– caranya sampai ke sana
– kapan akan kembali ke rumah
– apa yang dilakukan jika tidak dapat pergi.

	Bersedia untuk keadaan yang luar biasa panas,
kering, dan berangin.
	Jika api mulai dan sudah mengamuk, akan tidak
terkendali, tidak dapat diramalkan dan berjalan
cepat. Kebakaran karena bara api yang terlempar
akan terjadi, berjalan cepat dan datang dari
berbagai penjuru.
	Rumah yang situasinya baik dan dibangun
atau dimodifikasi agar tahan kebakaran
hutan (bushfire), yang persiapannya baik dan
dipertahankan dengan aktif mungkin dapat
memberikan perlindungan.
Anda harus siap secara fisik dan mental untuk
mempertahankan rumah anda dalam keadaan ini.

	Anda boleh mempertimbangkan tinggal di rumah hanya jika bersiap
siaga pada tingkat tertinggi Ini berarti rumah anda perlu bertempat,
dibangun dan dimodifikasi untuk bertahan terhadap kebakaran
hutan (bushfire) dan anda dapat mempertahankan rumah secara
aktif jika kebakaran mulai.
	Jika anda tidak bersiap kebakaran hutan (bushfire) pada tingkat
tertinggi, meninggalkan daerah berisiko tinggi pada pagi-pagi sekali
adalah pilihan anda yang teraman
	Waspadalah mengenai keadaan lokal. Carilah informasi dengan
mendengarkan radio lokal ABC, stasiun radio komersial dan
stasiun radio komunitas yang ditunjuk, atau melihat Sky News TV,
mengunjungi situs cfa.vic.gov.au, menelepon Victorian Bushfire
Information Line (Saluran Informasi Kebakaran Hutan Victoria) pada
nomor 1800 240 667 atau melalui National Relay Service (Pelayanan
Bersambung Nasional) pada nomor 1800 555 677.

	Bersedialah untuk keadaan yang panas, kering
dan mungkin berangin.
	Jika api mulai dan terjadi, mungkin akan tidak
terkendali.
	Rumah yang dipersiapkan dengan baik dan
dipertahankan dengan aktif dapat memberikan
keselamatan.
	Anda harus siap secara fisik dan mental untuk
mempertahankan rumah anda dalam keadaan ini.

	Rumah yang dipersiapkan dengan baik dan yang dipertahankan
dengan aktif dapat memberikan keselamatan – lihatlah Rencana
Penyelamatan dari Kebakaran Hutan (Bushfire Survival Plan) anda.
	Jika anda tidak bersiap, meninggalkan daerah yang peka kebakaran
hutan (bushfire-prone) pagi sekali adalah pilihan anda yang teraman.
	Waspadalah mengenai keadaan lokal. Carilah informasi dengan
mendengarkan radio lokal ABC, stasiun radio komersial dan dan
stasiun radio komunitas yang ditunjuk, atau melihat Sky News TV,
mengunjungi situs cfa.vic.gov.au, menelepon Victorian Bushfire
Information Line (Saluran Informasi Kebakaran Hutan Victoria) pada
nomor 1800 240 667 atau melalui National Relay Service (Pelayanan
Bersambung Nasional) pada nomor 1800 555 677.

J ika kebakaran terjadi, mungkin sekali dapat
dikendalikan dalam keadaan ini.
S
 adari bagaimana kebakaran dapat mulai dan
kurangilah risikonya.
	Pembakaran semak-semak secara terkendali
dapat dilakukan dalam keadaan ini jika aman tanyakan apakah perlu izin.

 ihat Rencana Penyelamatan dari Kebakaran Hutan (Bushfire
L
Survival Plan) anda.
Pantaulah keadaan.
Tindakan perlu diambil.
Tinggalkan rumah kalau perlu.

low-moderate
Untuk mendapat keterangan lebih lanjut: 1800 240 667 atau 1800 555 677 (National Relay Service) atau cfa.vic.gov.au

