vietnamese

Luôn biết về Fire Danger
Rating và biết phải làm gì.

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

Fire Danger Rating dự đoán hành vi của hỏa hoạn sẽ thế nào
nếu hỏa hoạn bắt đầu, kể cả việc dập lửa sẽ khó khăn đến mức
độ nào.
Xếp loại càng cao thì các tình trạng là càng nguy hiểm. Xếp loại
này là tác nhân để quý vị hành động, vì thế để luôn được an toàn,
quý vị cần phải biết về Fire Danger Rating trong khu vực của
quý vị.
Trong suốt mùa hỏa hoạn, Fire Danger Rating sẽ là một mục trong
các bản tin dự báo thời tiết được phát trên đài và ti-vi, và xuất hiện
trên một số nhật báo.
Thông tin cũng có thể được tìm thấy trên trang mạng của CFA,
Department of Sustainability and Environment và Bureau of
Meteorology, bằng cách gọi đến Victorian Bushfire Information
Line ở số 1800 240 667 hoặc ở số 1800 555 677 qua trung gian
National Relay Service (Dịch vụ Chuyển tin Quốc gia).

NGHĨA LÀ GÌ?

CODE RED

TÔI NÊN LÀM GÌ

 ây là tình trạng tồi tệ nhất cho cháy rừng
Đ
(bush) hay cháy cỏ (grassfire).
	Nhà cửa không được thiết kế hoặc xây dựng
để chịu được hỏa hoạn trong những tình
trạng này.
	Nơi trú an toàn nhất là nơi cách xa khỏi các
khu vực có nguy cơ cháy rừng (bushfire) cao.

 hương án an toàn nhất của quý vị là ra đi khỏi các khu vực
P
có nguy cơ cháy rừng (bushfire) cao vào đêm hôm trước
hoặc vào sớm ngày hôm đó – đừng bao giờ chờ xem như
thế nào.
Tránh các khu vực rừng cây, bụi cây dày rậm hay nơi cỏ
dài, khô.
Hãy biết tác nhân của quý vị - đưa ra quyết định về việc:
– khi nào quý vị sẽ ra đi
– nơi quý vị sẽ đi đến
– quý vị sẽ đi đến đó bằng cách nào
– khi nào quý vị sẽ trở về
– quý vị sẽ làm gì nếu quý vị không thể ra đi.

EXTREME

 ãy lường trước là xảy ra tình trạng nóng,
H
khô và gió cực độ.
Nếu hỏa hoạn bắt đầu và duy trì được, thì nó
sẽ là không thể kiểm soát được, không thể
dự đoán được và di chuyển nhanh. Các đám
cháy nhỏ sẽ bắt đầu, di chuyển nhanh và đến
từ nhiều hướng.
Nhà cửa ở vào vị trí và được xây dựng
hay được sửa đổi để chịu được cháy rừng
(bushfire), được chuẩn bị cẩn thận và được
tích cực bảo vệ có thể tạo sự an toàn.
Quý vị phải được chuẩn bị về thể lực và tinh
thần để bảo vệ trong tình trạng này.

 ân nhắc việc ở lại với tài sản của quý vị chỉ khi quý vị được
C
chuẩn bị đến mức cao nhất. Điều này nghĩa là nhà cửa của
quý vị cần phải là ở vào vị trí và được xây dựng hay được
sửa đổi để chịu được cháy rừng (bushfire), quý vị được chuẩn
bị cẩn thận và có thể tích cực bảo vệ nhà cửa của mình nếu
hỏa hoạn bắt đầu.
	Nếu quý vị không được chuẩn bị đến mức cao nhất, thì phương
án an toàn nhất của quý vị là ra đi khỏi khu vực có nguy cơ
cháy rừng (bushfire) cao vào sớm ngày hôm đó.
Hãy biết về tình trạng của địa phương. Hãy tìm thông tin
bằng cách nghe đài ABC địa phương, đài thương mại và
các đài cộng đồng được dành riêng, hoặc coi Sky News TV,
truy cập trang mạng cfa.vic.gov.au, gọi đến Victorian Bushfire
Information Line ở số 1800 240 667 hoặc ở số 1800 555 677
qua trung gian National Relay Service (Dịch vụ Chuyển tin
Quốc gia).

severe

 ãy biết trước là xảy ra tình trạng nóng,
H
khô và có thể gió.
Nếu hỏa hoạn bắt đầu và duy trì được, nó có
thể là không thể kiểm soát được.
Nhà cửa đã được chuẩn bị cẩn thận và được
tích cực bảo vệ có thể tạo sự an toàn.
Quý vị phải được chuẩn bị về thể lực và tinh
thần để bảo vệ trong tình trạng này.

 hà cửa đã được chuẩn bị cẩn thận và được tích cực bảo vệ
N
có thể tạo sự an toàn – hãy kiểm tra kế hoạch sống sót được
cháy rừng (Bushfire Survival Plan) của quý vị.
Nếu quý vị không được chuẩn bị, thì phương án an toàn nhất
của quý vị là ra đi khỏi khu vực dễ bị cháy rừng (bushfireprone) vào sớm ngày hôm đó.
Hãy biết về tình trạng của địa phương. Hãy tìm thông tin
bằng cách nghe đài ABC địa phương, đài thương mại và các
đài cộng đồng được dành riêng, hoặc coi Sky News TV, truy
cập trang mạng cfa.vic.gov.au, gọi đến Victorian Bushfire
Information Line ở số 1800 240 667 hoặc ở số 1800 555 677
qua trung gian National Relay Service (Dịch vụ Chuyển tin
Quốc gia).

very high

 rong tình trạng này, nếu hỏa hoạn bắt đầu,
T
nó rất có thể là kiểm soát được.
Hãy biết về các cách hỏa hoạn có thể bắt đầu
và các cách giảm nguy cơ đến mức tối thiểu.
Trong tình trạng này, việc đốt bỏ có kiểm soát
có thể diễn ra, nếu việc này là an toàn – hãy
kiểm tra để biết xem liệu việc cho phép có
được áp dụng hay không.

 ãy kiểm tra kế hoạch sống sót được cháy rừng (Bushfire
H
Survival Plan) của quý vị.
Theo dõi tình trạng.
Việc hành động có thể là cần thiết.
Ra đi nếu cần.

high
low-moderate

Để biết thêm thông tin: 1800 240 667 hoặc 1800 555 677 (National Relay Service) hoặc cfa.vic.gov.au

