Polish

Bądź świadomy Fire Danger
Rating i wiedz, co robić.

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

Wskaźnik Zagrożenia Pożarowego (Fire Danger Rating) przewiduje,
jak pożar mógłby się zachowywać, gdyby powstał oraz, jak trudno
byłoby go ugasić.
Im wyższy wskaźnik, tym bardziej niebezpieczne warunki.
Wskaźnik jest twoim sygnałem do działania, więc żeby zachować
bezpieczeństwo, musisz być zorientowany w Fire Danger Rating
w twoim rejonie.
W czasie pory pożarów, Fire Danger Rating będzie podawany w
prognozach pogody, będzie ogłaszany w radiu i w telewizji oraz będzie
się pojawiał w niektórych gazetach.
Można go będzie również znaleźć na stronach internetowych CFA,
Department of Sustainability and Environment i Bureau of Meteorology,
dowiedzieć się o niego dzwoniąc do Victorian Bushfire Information Line
pod numerem 1800 240 667 lub za pośrednictwem National Relay
Service pod numerem 1800 555 677.

CO TO OZNACZA?

CODE RED

EXTREME

severe

very high
high
low-moderate

 ą to najbardziej sprzyjające warunki dla
S
wybuchu pożaru lasu (bush) lub trawy
(grassfire).
Domy nie są zaprojektowane ani zbudowane,
by wytrzymały pożar w tych warunkach.
	Najbezpieczniejszym miejscem jest znalezienie
się daleko od terenów zagrożonych w wysokim
stopniu pożarem lasu (bushfire).

CO POWINIENEM ROBIĆ?
 puszczenie terenów w wysokim stopniu zagrożonych pożarem
O
lasu (bushfire) poprzedniego wieczora lub wcześnie rano jest
twoją najbezpieczniejszą opcją – nie czekaj, co się będzie działo.
Unikaj terenów zalesionych, gęstego buszu i wysokich,
suchych traw.
Znaj swój sygnał do działania i podejmij decyzję dotyczącą tego:
– kiedy opuścisz miejsce
– dokąd się udasz
– jak się tam dostaniesz
– kiedy powrócisz
– co zrobisz, jeżeli nie będziesz mógł wyjechać.

 podziewaj się niezwykle gorących, suchych i
S
wietrznych warunków pogodowych.
Jeśli wybuchnie i utrzyma się pożar, będzie
on nie do opanowania, nie do przewidzenia i
będzie się szybko przemieszczał. Powstawać
będą pożary punktowe, które się będą szybko
przenosić i zbliżać do ciebie z różnych
kierunków.
Domy, które są położone, zbudowane lub
zmodyfikowane w celu przeżycia pożaru lasu
(bushfire) i które będą aktywnie bronione,
mogą zapewnić bezpieczeństwo.
	Musisz być fizycznie i psychicznie przygotowany,
żeby bronić domu w tych warunkach.

	Rozważ pozostanie na swojej posiadłości jedynie, jeżeli jesteś
doskonale przygotowany. Oznacza to, że twój dom musi być
położony, zbudowany lub zmodyfikowany w celu przeżycia pożaru
lasu (bushfire), że jesteś dobrze przygotowany i że możesz
aktywnie bronić domu, jeśli wybuchnie pożar.
Jeśli nie jesteś doskonale przygotowany, opuszczenie terenów
zagrożonych pożarem lasu (bushfire) wcześnie rano jest twoją
najbezpieczniejszą opcją.
Bądź świadomy lokalnych warunków. Szukaj informacji słuchając
lokalnej stacji radia ABC, komercyjnych i wyznaczonych stacji
radiowych, oglądając Sky News TV, odwiedzając cfa.vic.gov.au,
dzwoniąc do Victorian Bushfire Information Line pod numerem
1800 240 667 lub za pośrednictwem National Relay Service pod
numerem 1800 555 677.

 podziewaj się gorących, suchych i być może
S
wietrznych warunków pogodowych.
Jeśli wybuchnie i utrzyma się pożar, może on
być nie do opanowania.
Dobrze przygotowane domy, które będą
aktywnie bronione, mogą zapewnić
bezpieczeństwo.
Musisz być fizycznie i psychicznie przygotowany,
żeby bronić domu w tych warunkach.

 obrze przygotowane domy, które będą aktywnie bronione, mogą
D
zapewnić bezpieczeństwo – sprawdź swój plan przeżycia pożaru
lasu (Bushfire Survival Plan).
Jeśli nie jesteś odpowiednio przygotowany, opuszczenie terenów
zagrożonych pożarem lasu (bushfire-prone) wcześnie rano jest
twoją najbezpieczniejszą opcją.
Bądź świadomy lokalnych warunków. Szukaj informacji słuchając
lokalnej stacji radia ABC, komercyjnych i wyznaczonych stacji
radiowych, oglądając Sky News TV, odwiedzając cfa.vic.gov.au,
dzwoniąc do Victorian Bushfire Information Line pod numerem
1800 240 667 lub za pośrednictwem National Relay Service pod
numerem 1800 555 677.

J eśli wybuchnie pożar, da się on
najprawdopodobniej opanować w tych
warunkach.
Zdawaj sobie sprawę, że mogą powstać pożary
i zminimalizuj ryzyko.
Kontrolowane palenie obszarów może być
dopuszczalne, jeśli to jest bezpieczne. Dowiedz
się, czy wymagana jest na to zgoda.

 prawdź swój plan przeżycia pożaru lasu (Bushfire Survival Plan).
S
Obserwuj warunki.
Może być konieczne działanie.
Opuść teren, jeżeli trzeba.

Więdzej informacji dostępnych jest pod telefonem: 1800 240 667 lub 1800 555 677 (National Relay Service)
albo na stronie internetowej cfa.vic.gov.au

