turkish

Fire Danger Rating’den haberdar
olun ve ne yapacağınızı BİLİN.

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

Fire Danger Rating yangının, başladıktan sonra nasıl hareket
edeceğini ve söndürülmesinin ne ölçüde zor olduğunu önceden
tahmin eder.
Daha yüksek derece, daha tehlikeli koşullar demektir. Bu dereceler
harekete geçmenizi sağlar. Bu nedenle, güvende olabilmeniz
için, bölgenizdeki Fire Danger Rating’den haberdar olmanız
gerekmektedir.
Fire Danger Rating yangın sezonu süresince hava tahminlerinde yer
alacak, radio, televizyon ve bazı gazetelerde yayınlanacaktır.
Bu oranlar aynı zamanda CFA, Department of Sustainability and
Environment ve Bureau of Meteorology’nin internet siteleri ziyaret
edilerek, 1800 240 667 numaralı telefondan Victorian Bushfire
Information Line ya da 1800 240 667 numaralı telefondan National
Relay Service aranarak elde edilebilir.
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NE YAPMALIYIM?

 unlar, bir orman (bush) veya otlak yangını
B
(grassfire) için en kötü koşullardır.
	Evler, bu koşullardaki yangınlara dayanacak
şekilde tasarlanmamış veya inşa edilmemiştir.
En güvenli yer, yüksek orman yangını (bushfire)
tehlikesi bulunan alanlardan uzakta olmaktır.

	Bir gece önce ya da sabah erkenden, orman yangınına
(bushfire) elverişli bölgelerden ayrılmak en güvenli
seçeneğinizdir – yangını görmek için beklemeyin.
	Ormanlık alanlardan, kalın çalılıklardan ya da uzun, kuru
otlardan uzak durun.
Uyarıcılarınızı iyi bilin – bunlara karar verin:
– ne zaman ayrılacaksınız
– nereye gideceksiniz
– nasıl gideceksiniz
– ne zaman döneceksiniz
– ayrılmazsanız ne yapacaksınız.

	Son derece sıcak, kuru ve rüzgarlı hava
koşulları beklenmektedir.
	Bir yangın başlar ve kontrolü ele alırsa, kontrol
edilemez, tahmin edilemez ve hızlı ilerler.
Nokta yangınlar başlar, çabuk ilerler ve bir çok
yönden gelir.
	Orman yangınına (bushfire) dayanıklı olarak
konumlandırılmış ve inşa edilmiş ya da tadil
edilmiş olan, iyi hazırlanmış ve aktif olarak
savunulan evler, güvenlik sağlayabilir.
Bu koşullarda evinizi savunmak için fiziksel ve
zihinsel olarak hazır olmanız gerekir.

	Sadece, en üst düzeyde hazırlanmış durumdaysanız evinizde
kalmayı düşünün. Bunun anlamı, evinizin orman yangına
(bushfire) dayanıklı olarak konumlandırılmış ve inşa edilmiş ya
da tadil edilmiş olması, sizin de iyi hazırlanmış olmanız ve bir
yangın başladığında evinizi aktif olarak savunmanız gerektiğidir.
	En üst düzeyde hazırlanmadıysanız, sabah erkenden, orman
yangınına (bushfire) elverişli bölgelerden ayrılmak en güvenli
seçeneğinizdir.
	Yerel koşullar kanusunda haberdar olun. ABC yerel radyo
yayınını, ticari ve toplum radyo yayınlarını dinleyerek bilgi
edinin ya da Sky News TV’yi seyredin. cfa.vic.gov.au internet
sitesini ziyaret edin. 1800 240 667 numaralı telefondan Victorian
Bushfire Information Line’ı arayın ya da 1800 555 677 numaralı
telefondan National Relay Service’e ulaşın.

	Son derece sıcak, kuru ve muhtemelen rüzgarlı
hava koşulları beklenmektedir.
	Bir yangın başlar ve kontrolü ele alırsa, kontrol
edilemez olabilir.
	İyi hazırlanmış ve aktif olarak savunulan evler,
güvenlik sağlayabilir.
	Bu koşullarda evinizi savunmak için fiziksel ve
zihinsel olarak hazır olmanız gerekir.

	İyi hazırlanmış ve aktif olarak savunulan evler, güvenlik
sağlayabilir – orman yangınından kurtulma planınızı (Bushfire
Survival Plan) kontrol ediniz.
	Hazırlıklı olmamanız durumunda, orman yangınına (bushfire)
elverişli bölgelerden günün erken saatlerinde ayrılmak, en
güvenli seçeneğinizdir.
	Yerel koşullar kanusunda haberdar olun. ABC yerel radyo
yayınını, ticari ve toplum radyo yayınlarını dinleyerek bilgi
edinin ya da Sky News TV’yi seyredin. cfa.vic.gov.au internet
sitesini ziyaret edin. 1800 240 667 numaralı telefondan Victorian
Bushfire Information Line’ı arayın ya da 1800 555 677 numaralı
telefondan National Relay Service’e ulaşın.

 u durumda bir yangın başlarsa, çoğunlukla
B
kontrol edilebilir.
	Yangının nasıl başladığından haberdar olun ve
tehlikeyi en aza indirgeyin.
	Bu durumlarda, güvenli olması kaydıyla, kontrol
altında yakma işlemi mümkün olabilir – geçerli
izin olup olmadığını kontrol edin.

	Orman yangınından kurtulma planınızı (Bushfire Survival Plan)
kontrol ediniz.
Koşulları gözleyin.
Eylem gerekebilir.
Gerekli ise ayrılın.

Daha fazla bilgi için: 1800 240 667 ya da 1800 555 677 (National Relay Service) ya da cfa.vic.gov.au

