Имајте у виду степен опасности од пожара
(Fire Danger Rating) и знајте шта да радите

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

Kласификација степена опасности од пожара (Fire Danger Rating)
предвиђа како ће се ватра понашати ако отпочне, укључујући и то
колико ће тешко бити да се угаси.
Што је виши степен, то су опаснији услови. Степен опасности
вам показује када је време да предузмете акцију, зато да бисте
били безбедни – треба да знате степена опасности од пожара
(Fire Danger Rating) за вашу област. У току сезоне пожара, степен
опасности биће објављиван у вестима и извештајима о времену.
У току сезоне пожара, класификација степена опасности од
пожара (Fire Danger Rating) биће део временске прогнозе,
објављиваће се на радију и телевизији, и појављиваће се
у неким новинама.
Може се такође наћи на вебсајту CFA, Department of Sustainability
and Environment и на вебсајту Bureau of Meteorology, или можете
да позовете Victorian Bushfire Information Line на 1800 240 667
или преко National Relay Service на 1800 555 677.

ШТА ТО ЗНАЧИ?

CODE RED

EXTREME

severe

very high
high

ШТА ТРЕБА ДА РАДИМ?

 о су најгори услови да се упале шуме (bush)
Т
и трава (grassfire).
Куће нису тако дизајниране ни направљене
да могу да издрже ватру у овим условима.
Најсигурније је бити ван места где је висока
опасност од шумских пожара (bushfire).

 апуштање места где постоји висок ризик од шумских пожара
Н
(bushfire) – ноћ уочи или рано тога дана је најсигурнија
опција, не чекајте да видите шта ће се догодити.
Избегните шумовита места, тамо где је густа шума или
висока сува трава.
Знајте када је моменат да предузмете акцију – донесите
одлуку у вези следећег:
– када ћете напустити
– где ћете ићи
– како ћете тамо стићи
– када ћете се вратити
– шта ћете радити ако не можете да напустите.

 чекујте врело, суво и ветровито време.
О
Ако ватра почне и узме маха, неће моћи да
се контролише и да се предвиди и брзо ће
се ширити. Ватре ће почети местимично,
шириће се брзо и са свих страна.
Куће које су на таквом месту и тако
саграђене или модификоване да могу да
издрже у условима пожара (bushfire), које су
добро припремљене и које се активно бране
- могу да пруже заштиту.
Морате да будете физички и ментално
припремљени да браните посед у таквим
условима.

 азмишљајте да останете на свом поседу само ако сте
Р
припремљени на највишем нивоу. То значи да ваша кућа
треба да буде на таквом месту и тако саграђена или
модификована да може да издржи у условима пожара
(bushfire), да сте ви добро припремљени и да можете да је
активно браните ако ватра отпочне.
Ако нисте припремљени до највишег нивоа, напуштање
места где постоји висока опасност од пожара (bushfire) - рано
тога дана је најсигурнија опција.
Пратите локалне услове. Информације можете да добијете
преко ABC локалног радија, комерцијалних и извесних радио
станица заједнице, или гледајте Sky News TV, посетите
cfa.vic.gov.au, позовите Victorian Bushfire Information Line
на 1800 240 667 или преко National Relay Service на
1800 555 677.

 чекујте врело, суво и вероватно
О
ветровито време.
Ако ватра почне и узме маха, можда неће
моћи да се контролише.
Добро припремљене куће које се активно
бране, могу да пруже заштиту.
Морате да будете физички и ментално
припремљени да браните посед у таквим
условима.

	Ако ватра почне, вероватно је да се може
контролисати у таквим условима.
Имајте у виду како ватра може да почне и
сведите ризик на минимум.
Контролисано спаљивање може да се обави у
тим условима ако је безбедно – проверите да
ли је потребна дозвола.


Добро
припремљене куће које се активно бране, могу да
пруже заштиту – проверите ваш план заштите (Bushfire
Survival Plan).
Ако нисте припремљени, напуштање места која су подложна
шумским пожарима (bushfire-prone) рано тога дана - је
најбезбеднија опција.
	
Пратите локалне услове. Информације можете да добијете
преко ABC локалног радија, комерцијалних и извесних радио
станица заједнице, или гледајте Sky News TV, посетите
cfa.vic.gov.au, позовите Victorian Bushfire Information Line
на 1800 240 667 или преко National Relay Service на
1800 555 677.
 роверите ваш план заштите/како преживети у шумским
П
пожарима (Bushfire Survival Plan).
Пратите услове.
Можда ће бити потребно предузети акцију.
Напустите ако је неопходно.

low-moderate
За више информација: 1800 240 667 или 1800 555 677 (National Relay Service) или cfa.vic.gov.au

