Бидете свесни за Fire Danger
Rating и знајте што треба
да сторите.

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

Fire Danger Rating предвидува како би се однесувал пожар ако
започне, вклучувајќи и колку тешко ќе биде да се изгасне.
Колку степенот на опасност е повисок, толку и условите
за пожар се пооопасни. Степенот на опасност треба да ве
потикне кон акција, затоа за да бидете безбедни треба да
бидете запознати со Fire Danger Rating во вашата област.
За време на сезоната на опасност од пожар Fire Danger Rating
ќе се појавува како дел од временските прогнози, на радијата
и телевизиите, како и во некои весници.
Тие ќе може да се видат и на интернет страните на CFA,
Department of Sustainability and Environment и Bureau of
Meteorology, или ако се јавите на Victorian Bushfire Information
Line на 1800 240 667 или преку National Relay Service на
1800 555 677.

ШТО ЗНАЧИ?

CODE RED

EXTREME

 ва се најлошите услови за шумски пожар
О
(bush) или пожар на трева (grassfire).
Домовите не се конструирани да одолеат
на пожар во вакви услови.
Најбезбедното место е да се биде
подалеку од областа со голема опасност
од шумски пожари (bushfire).

ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВАМ?
 ајбезбедно е да се замине од областа со голема
Н
опасност од пожар (bushfire) претходната ноќ или рано на
денот – не чекајте да видите што ќе се случи.
Избегнувајте шумски предели, густи грмушки или висока,
сува трева.
Знајте што треба да сторите – решете:
– кога ќе заминете
– каде ќе одите
– како ќе стигнете до таму
– кога ќе се вратите
– што ќе сторите ако не можете да заминете.

 чекувајте исклучително жешко, суво и
О
ветровито време.
Ако се појави пожар и се проширува,
не ќе може да се контролира, ќе биде
непредвидлив и брзо ќе се шири. Ќе се
јават поединечни пожари, ќе се движат
брзо и ќе доаѓаат од различни правци.
Домовите кои се поставени и конструирани
или модифицирани да одолеат на пожар
(bushfire) и кои се добро подготвени
и активно заштитувани може да
пружат сигурност.
	Вие мора да бидете физички и психички
подготвени да го заштитувате домот во
вакви услови.

	Останете на имотот само ако сте максимално подготвени.
Тоа значи, вашиот дом треба да е поставен и конструиран
или модифициран да одолее на пожар (bushfire),
вие треба да сте добро подготвени и активно може да
го одбраните домот ако се појави пожар.
Ако не сте максимално подготвени, најбезбедно ќе биде
ако заминете рано наутро од област со голема опасност
од пожар (bushfire).
Запознајте се со локалните услови. Информирајте се со
слушање на ABC локалното радио, на комерцијалните
и определените радија на заедницата, или гледајте Sky
News TV, појдете на cfa.vic.gov.au, јавете се на Victorian
Bushfire Information Line на 1800 240 667 или преку
National Relay Service на 1800 555 677.

severe

 чекувајте жешко, суво и можно ветровито
О
време.
Ако се јави пожар и се прошири, тешко ќе
може да се контролира.
Добро подготвени домови кои активно се
заштитуваат може да пружат заштита.
Вие мора да бидете физички и ментално
подготвени да го штитите домот во вакви
услови.

 обро подготвени домови кои активно се заштитуваат
Д
може да пружат заштита – проверете го вашиот план за
преживување во случај на пожар (Bushfire Survival Plan).
Ако не сте подготвени, најбезбедно е ако го напуштите
подрачјето подложно на пожари (bushfire-prone) рано
во денот.
Запознајте се со локалните услови. Информирајте се со
слушање на ABC локалното радио, на комерцијалните
и определените радија на заедницата, или гледајте Sky
News TV, појдете на cfa.vic.gov.au, јавете се на Victorian
Bushfire Information Line на 1800 240 667 или преку
National Relay Service на 1800 555 677.

very high

 ко се појави пожар, најверојатно ќе може
А
да се контролира во овие услови.
Имајте на ум како пожарот се јавува и
сведете ја опасноста на минимум.
Во овие услови може да се врши
контролирано палење ако е безбедно –
проверете дали е потребна дозвола.

 роверете го планот за преживување од пожари
П
(Bushfire Survival Plan).
Набљудувајте ги условите.
Може да треба да дејствувате.
Заминете ако е неопходно.

high
low-moderate

За повеќе информации: 1800 240 667 или 1800 555 677 (National Relay Service) или cfa.vic.gov.au

