ΜΠΟΡΩ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ;
Ενημέρωθηκε τον Αύγουστο 2012

Greek

Αυτό το φυλλάδιο αναφέρει με λεπτομέρειες τι μπορείτε και δεν μπορείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια κήρυξης Fire Danger Periods
(Περιόδων Κινδύνου Πυρκαγιάς), καθώς και τις ημέρες Total Fire Ban (Ολικής Απαγόρευσης ανάμματος Φωτιάς), όταν οι πυρκαγιές
σε υπαίθριους χώρους υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς.
Το CFA κηρύττει Fire Danger Periods (Περιόδους Κινδύνου Πυρκαγιάς), από δήμο σε δήμο σταδιακά κατά την έναρξη του
θερμότερου καιρού. Αυτοί οι περιορισμοί ισχύουν μέχρι τις 1 Μαΐου, εκτός αν ανακληθούν ή τροποποιηθούν. Σε Πολιτειακά δάση,
σε Κρατικά, Πολιτειακά και Περιφερειακά πάρκα και σε προστατευόμενη δημόσια γη, οι περιορισμοί ανάμματος φωτιάς ισχύουν
όλο το χρόνο. Επικοινωνήστε με τα γραφεία του τοπικού DSE και του Parks Victoria για συμβουλές σχετικά με τους περιορισμούς
ανάμματος φωτιάς στις περιοχές αυτές.
Total Fire Bans (Περίοδοι Ολικής Απαγόρευσης Φωτιάς) κηρύσσονται από το CFA στις ημέρες που οι πυρκαγιές είναι πιθανόν να
εξαπλωθούν γρήγορα και θα είναι δύσκολο να τεθούν υπό έλεγχο. Οι κυρώσεις για το παράνομο άναμμα φωτιάς κατά τη διάρκεια
Fire Danger Periods (Περιόδων Κινδύνου Πυρκαγιάς), και σε Total Fire Ban Days (Ημέρες Ολικής Απαγόρευσης ανάμματος Φωτιάς),
περιλαμβάνουν μεγάλα πρόστιμα και πιθανή φυλάκιση.

Κατά τη διάρκεια Fire Danger Periods
(Περιόδου Κινδύνου Πυρκαγιάς)

Μπορώ ή δεν μπορώ;
Μπορώ να κάνω
μπάρμπεκιου, ν’ ανάψω
φωτιά κατασκήνωσης,
ή ν’ ανάψω φωτιά για
τη ζεστασιά και την
προσωπική άνεση;

ΝΑΙ

Αλλά μόνον εάν:
Τα μπάρμπεκιου που είναι σταθερές συσκευές:
ΝΑΙ
O άνεμος δεν είναι πάνω από 10 χμω
λειτουργούν με φυσικό αέριο ή ηλεκτρική
ενέργεια, και είναι μόνιμες σταθερές δομές
	
Η φωτιά είναι αναμμένη σε μια εστία
που κατασκευάστηκαν από πέτρα, μέταλλο,
κατασκευασμένη σωστά ή σε χαντάκι βάθους
τσιμέντο ή άλλο μη εύφλεκτο υλικό σχεδιασμένα
τουλάχιστον 30 εκατοστών
αποκλειστικά για την παρασκευή γευμάτων
	
Η περιοχή σε απόσταση 3 μέτρων από την
	ή που καταναλώνουν μόνο φυσικό αέριο ή
εξωτερική περίμετρο του μπάρμπεκιου είναι
ηλεκτρική ενέργεια, έχουν σχεδιαστεί και
καθαρισμένη από εύφλεκτα υλικά
κατασκευαστεί βιομηχανικά αποκλειστικά για την
	
Η φωτιά δεν καταλαμβάνει έκταση που υπερβαίνει
παρασκευή γευμάτων (συμπεριλαμβανομένων
το 1 τετραγωνικό μέτρο και το μέγεθος και
των φορητών ψησταριών), και όταν είναι
οι διαστάσεις των στερεών καυσίμων που
αναμμένα τοποθετούνται σε σταθερή θέση,
χρησιμοποιούνται είναι το ελάχιστο που απαιτείται
με την προϋπόθεση ότι:
για το σκοπό
	
η περιοχή σε απόσταση 3 μέτρων από την
	
Κάποιο άτομο είναι παρόν ανά πάσα στιγμή ενώ η
εξωτερική περίμετρο του μπάρμπεκιου είναι
φωτιά είναι αναμμένη και έχει την ικανότητα και τα
καθαρισμένη από εύφλεκτα υλικά
μέσα να σβήσει τη φωτιά
	
έχετε είτε ένα λάστιχο συνδεμένο με τροφοδοσία
	
Η φωτιά έχει σβηστεί εντελώς πριν αποχωρήσει το
νερού ή ένα δοχείο με τουλάχιστο 10 λίτρα νερού
άτομο.
για άμεση χρήση
Σημειώσετε ότι σύμφωνα με το Νόμο περί της CFA
	
ένας ενήλικας είναι παρών ανά πάσα στιγμή, ενώ
(της Επαρχιακής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας), μια εστία
η φωτιά είναι αναμμένη και έχει την ικανότητα και
φτιαγμένη σωστά σημαίνει ότι είναι κατασκευασμένη
τα μέσα να σβήσει τη φωτιά
από πέτρα, μέταλλο ή τσιμέντο ή οποιοδήποτε άλλο
η φωτιά έχει σβηστεί εντελώς πριν αποχωρήσει ο
άφλεκτο υλικό έτσι ώστε να περιορίσει την περίμετρο
ενήλικας.
της φωτιάς.
Οι φωτιές κατασκήνωσης, οι φωτιές για τη ζεστασιά
Ένα βιομηχανικά κατασκευασμένο μπάρμπεκιου θα
ΟΧΙ και την προσωπική άνεση, απαγορεύονται κατά τη
θεωρούνταν σαν μια εστία κατασκευασμένη σωστά.
διάρκεια Total Fire Ban Days (Ημερών Ολικής
Απαγόρευσης ανάμματος Φωτιάς). Τα μπάρμπεκιου
και οι φούρνοι στερεών και υγρών καυσίμων
απαγορεύονται επίσης κατά τη διάρκεια Total Fire Ban
Days (Ημερών Ολικής Απαγόρευσης ανάμματος
Φωτιάς).

Αλλά μόνον εάν:
Διαχειρίζομαι επιχείρηση
ΝΑΙ
προετοιμασίας φαγητού
	
O άνεμος δεν είναι πάνω από 10 χμω
(π.χ. τροφοδοσίας), ή είμαι
	
Η φωτιά είναι αναμμένη σε μια εστία
κοινωνικός/ φιλανθρωπικός/
κατασκευασμένη σωστά ή σε χαντάκι βάθους
ερανικός ή παρόμοιος
τουλάχιστον 30 εκατοστών
οργανισμός. Μπορώ να
	
Η περιοχή σε απόσταση 3 μέτρων από την
στήσω και να ανάψω φωτιά
εξωτερική περίμετρο της συσκευής (μπάρμπεκιου
για να χρησιμοποιήσω το
ή σούβλας) είναι καθαρισμένη από εύφλεκτα υλικά
μπάρμπεκιου ή μια σούβλα
σε υπαίθριες εκδηλώσεις;
	
Η φωτιά δεν καταλαμβάνει έκταση που υπερβαίνει
το 1 τετραγωνικό μέτρο και το μέγεθος και
οι διαστάσεις των στερεών καυσίμων που
χρησιμοποιούνται είναι το ελάχιστο που απαιτείται
για το σκοπό
	
Κάποιο άτομο είναι παρόν ανά πάσα στιγμή ενώ η
φωτιά είναι αναμμένη και έχει την ικανότητα και τα
μέσα να σβήσει τη φωτιά
	
Η φωτιά έχει σβηστεί εντελώς πριν αποχωρήσει το
άτομο.

mfb.vic.gov.au

Σε Total Fire Ban Days (Ημέρες
Ολικής Απαγόρευσης ανάμματος
Φωτιάς)

cfa.vic.gov.au

Αλλά μόνον αν έχετε γραπτή άδεια που εκδόθηκε από

ΝΑΙ το CFA ή το MFB και συμμορφώνεστε με τους όρους

της εν λόγω άδειας.
Μια κοινωνική οργάνωση, μια φιλανθρωπική οργάνωση
ή ένας οργανισμός που συμμετέχουν στη συγκέντρωση
οικονομικών πόρων για κάποιο οργανισμό (για
παράδειγμα, ένα σχολείο ή αθλητικός όμιλος που
συμμετέχουν στην συγκέντρωση χρημάτων) μπορούν
να υποβάλουν αίτηση για άδεια να ανάψουν φωτιά για
να προετοιμάσουν τα γεύματα για άλλους ανθρώπους
κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους. Αυτές οι
άδειες εκδίδονται από- και κατά την κρίση των – τοπικών
Περιφερειακών γραφείων του CFA, την Έδρα του CFA
ή τα γραφεία του Τομέα του MFB.
Οι Δημοτικοί Υπάλληλοι Πρόληψης Πυρκαγιάς δεν
μπορούν να εκδώσουν αυτές τις άδειες.

ΜΠΟΡΩ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ;
Ενημέρωθηκε τον Αύγουστο 2012

Κατά τη διάρκεια Fire Danger Periods
(Περιόδου Κινδύνου Πυρκαγιάς)

Μπορώ ή δεν μπορώ;
Μπορώ ν’ ανάψω μια
φωτιά σε ανοικτό χώρο
για να κάψω χόρτο, άχυρα,
ζιζάνια, χαμόκλαδα ή
άλλη βλάστηση;

Μπορώ να οδηγήσω ένα
αυτοκίνητο σε χώρους
όπου το αυτοκίνητο
θα είναι σε επαφή με
καλλιέργειες, χόρτο, άχυρα,
ζιζάνια, χαμόκλαδα ή
άλλη βλάστηση;

ΝΑΙ

Αλλά μόνον εάν:
	Έχετε γραπτή άδεια που εκδόθηκε από Υπάλληλο
Πρόληψης Πυρκαγιάς μίας δημόσιας αρχής, τον
Δημοτικό Υπάλληλο Πρόληψης Πυρκαγιάς ή από
το Περιφερειακό Γραφείο του CFA
	Συμμορφώνεστε με τους όρους αυτής της άδειας
	Κάποιο άτομο είναι παρόν ανά πάσα στιγμή ενώ η
φωτιά είναι αναμμένη και έχει την ικανότητα και τα
μέσα να σβήσει τη φωτιά
	Η φωτιά έχει σβηστεί εντελώς πριν αποχωρήσει το
άτομο.
Πολλές δημαρχίες απαγορεύουν το κάψιμο σε μέρες
που το νέφος είναι στα όρια συναγερμού ή μέσα σε
ορισμένες περιοχές ή περιόδους μέσα στους δήμους
τους. Ελέγξτε με το Δημοτικό Υπάλληλο Πρόληψης
Πυρκαγιάς.
Αλλά μόνο αν το όχημα είναι εφοδιασμένο

ΝΑΙ με μια αποτελεσματική συσκευή σιγαστήρα

(π.χ. εξάτμιση), που παίρνει όλα τα καυσαέρια από
τον κινητήρα μέσω της συσκευής σιγαστήρα.
Θα πρέπει να αποφεύγετε να οδηγείτε οχήματα διά
μέσω ξηρής βλάστησης σε καυτές και ξηρές συνθήκες,
ακόμη και αν δεν είναι Total Fire Ban Day (Ημέρα
Ολικής Απαγόρευσης ανάμματος Φωτιάς) λόγω του
κινδύνου που θέτει η υπερθέρμανση του συστήματος
εξάτμισης.

Σε Total Fire Ban Days (Ημέρες
Ολικής Απαγόρευσης ανάμματος
Φωτιάς)
Όλες οι πυρκαγιές στην ύπαιθρο για το κάψιμο γρασιδιού,

ΟΧΙ θάμνων, καλαμιών ή σκουπιδιών απαγορεύονται

κατά τη διάρκεια Total Fire Ban Days (Ημερών Ολικής
Απαγόρευσης ανάμματος Φωτιάς).
Οι τυχόν άδειες που εκδίδονται από Δημοτικούς
Υπάλληλους Πρόληψης Πυρκαγιάς αναστέλλεται για τη
διάρκεια των τυχόν Total Fire Ban Days (Ημερών Ολικής
Απαγόρευσης ανάμματος Φωτιάς).

Αλλά μόνο αν το όχημα είναι εφοδιασμένο με μια

ΝΑΙ αποτελεσματική συσκευή σιγαστήρα (π.χ. εξάτμιση),

που παίρνει όλα τα καυσαέρια από τον κινητήρα μέσω
της συσκευής σιγαστήρα.
Αυτό πρέπει να αποφεύγεται όποτε είναι δυνατό, λόγω του
εξαιρετικού κινδύνου πυρκαγιάς που δημιουργείται από τη
ξερή βλάστηση και τα πολύ καυτά συστήματα εξάτμισης.

Τα αλυσοπρίονα, τα κλαδευτήρια φυτών ή
Όπως και την Fire Danger Period (Περίοδο Κινδύνου
Μπορώ να χρησιμοποιήσω
ΝΑΙ χόρτου ή οι χορτοκοπτικές μηχανές μπορούν να
ΝΑΙ Πυρκαγιάς).
ένα πριόνι, ένα κλαδευτήρι
χρησιμοποιηθούν σε πράσινη βλάστηση χωρίς
φυτών ή χόρτου ή μια
Παρ’ όλα αυτά, εάν είναι δυνατόν, αναβάλλετε τη
περιορισμό.
μηχανή κουρέματος χόρτου;
δουλειά, επειδή ο κίνδυνος ν’ αρχίσετε φωτιές είναι
Αλλά, για χρήση σε βλάστηση που δεν είναι πράσινη,
εξαιρετικά υψηλός.
τα αλυσοπρίονα, τα κλαδευτήρια φυτών ή χόρτου ή οι
χορτοκοπτικές μηχανές πρέπει να είναι:
	Χωρίς βλάβες και μηχανικά ελαττώματα τα οποία
θα μπορούσαν να προκαλέσουν ξέσπασμα φωτιάς
	Eξοπλισμένα με μια αποδοτική φλογοπαγίδα
	Έχει μια περιοχή 3 μέτρα γύρω από τη μηχανή
καθαρισμένη από εύφλεκτο υλικό.
Επιπλέον, ο χειριστής του μηχανήματος, ο οποίος
πρέπει να είναι παρών ανά πάσα στιγμή που
χρησιμοποιείται το μηχάνημα, πρέπει να έχει μαζί του
ένα από τα ακόλουθα μέσα καταστολής πυρκαγιάς:
	τουλάχιστον ένα σακίδιο με αντλία ψεκασμού,
σε κατάσταση λειτουργίας, γεμάτο με νερό,
με χωρητικότητα όχι λιγότερο από 9 λίτρα
	τουλάχιστον ένα πυροσβεστήρα νερού
(αποθηκευμένης πίεσης), σε κατάσταση
λειτουργίας, τελείως γεμάτο με νερό που
διατηρείται στη σωστή πίεση, με χωρητικότητα
όχι λιγότερο από 9 λίτρα.
Να έχετε υπόψη ότι η φλογοπαγίδα, το σακίδιο με
αντλία ψεκασμού και ο πυροσβεστήρας νερού που
αναφέρονται παραπάνω πρέπει να συμμορφώνονται
με τα ισχύοντα Πρότυπα της Αυστραλίας.

mfb.vic.gov.au

cfa.vic.gov.au

ΜΠΟΡΩ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ;
Ενημέρωθηκε τον Αύγουστο 2012

Μπορώ να εκτελέσω
δραστηριότητες που
περιλαμβάνουν:
	την ηλεκτροκόλληση,
το τρόχισμα, την
απανθράκωση, την
κασσιτεροκόλληση ή
την κοπή με αέριο
	την μετεγκατάσταση
μελισσών
	την εξαγωγή μελιού
	τη συντήρηση
σιδηρόδρομων
	τη θέρμανση ασφάλτου;

Μπορώ να χρησιμοποιήσω
έναν αποτεφρωτήρα;

ΝΑΙ

Αλλά μόνον εάν:
	Πυρίμαχη ασπίδα ή κάλυμμα είναι κατάλληλα
τοποθετημένα να σταματήσουν τους σπινθήρες,
το καυτό μέταλλο ή τη λάβα από τη φωτιά
	Μια περιοχή τουλάχιστον 1,5 μέτρων από τη
δουλειά είναι καθαρισμένη από εύφλεκτα υλικά ή
είναι καταβρεγμένη επαρκώς για να εμποδίσει την
εξάπλωση της φωτιάς
	Έχετε τροφοδοσία νερού από το δίκτυο ή
σακίδιο με αντλία ψεκασμού νερού που περιέχει
τουλάχιστον 9 λίτρα νερό
	Όλα τα αποκόμματα και τα ζεστά υλικά από τη
δουλειά τοποθετούνται σε πυρίμαχα δοχεία
	Κάποιο άτομο είναι παρόν ανά πάσα στιγμή ενώ η
φωτιά είναι αναμμένη και έχει την ικανότητα και τα
μέσα να σβήσει τη φωτιά
	Η φωτιά έχει σβηστεί εντελώς πριν αποχωρήσει το
άτομο.

Υπό τον όρο ότι;

ΝΑΙ 1.	Μπορείτε να ελέγξετε με τη δημαρχία σχετικά με

την τοπική νομοθεσία που ενδέχεται να καθορίζει
τους όρους ή να περιορίζει ή να απαγορεύει τη
χρήση αποτεφρωτήρα (π.χ. απαγορεύσεις σε
μέρες που το νέφος είναι στα όρια συναγερμού,
σε ορισμένες περιοχές, ορισμένες φορές)
2. Και πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
	H φωτιά είναι στην πραγματικότητα περιορισμένη
μέσα στον αποτεφρωτήρα
	Ο άνεμος δεν είναι πάνω από 10 χιλιόμετρα
την ώρα
	Το έδαφος και ο εναέριος χώρος σε απόσταση
3 μέτρων από την εξωτερική περίμετρο του
αποτεφρωτήρα είναι μακριά από εύφλεκτα υλικά
	Τροφοδοσία νερού που επαρκεί να σβήσει τη
φωτιά διατίθεται ανά πάσα στιγμή, όταν καίει η
φωτιά
	Κάποιο άτομο είναι παρόν ανά πάσα στιγμή ενώ η
φωτιά είναι αναμμένη και έχει την ικανότητα και τα
μέσα να σβήσει τη φωτιά
	Η φωτιά έχει σβηστεί εντελώς πριν αποχωρήσει το
άτομο.

mfb.vic.gov.au

Σε Total Fire Ban Days (Ημέρες
Ολικής Απαγόρευσης ανάμματος
Φωτιάς)

Κατά τη διάρκεια Fire Danger Periods
(Περιόδου Κινδύνου Πυρκαγιάς)

Μπορώ ή δεν μπορώ;

cfa.vic.gov.au

ΟΧΙ

Οι δραστηριότητες όπως:
	η ηλεκτροκόλληση, το τρόχισμα, η απανθράκωση,
η κασσιτεροκόλληση ή η κοπή με αέριο
	η μετεγκατάσταση μελισσών
	η εξαγωγή μελιού
	η συντήρηση σιδηρόδρομων
	η θέρμανση ασφάλτου
απαγορεύονται σε Total Fire Ban Days (Ημέρες Ολικής
Απαγόρευσης ανάμματος Φωτιάς) χωρίς ειδικές άδειες
που ισχύουν για αυτές τις ημέρες. Αυτά ονομάζονται άδειες
Section 40 (Άρθρου 40).
Σε περιορισμένες περιπτώσεις, το CFA ή το MFB μπορεί
να εκδώσουν άδεια σε Total Fire Ban Days (Ημέρες Ολικής
Απαγόρευσης ανάμματος Φωτιάς) σε:
	κοινωνικές οργανώσεις, φιλανθρωπικές οργανώσεις,
οι ερανικές οργανώσεις
	θεσπισμένες εταιρείες, δημαρχίες
	βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες
με σκοπό την εκτέλεση του έργου τους, ή με σκοπό τη
δημόσια ψυχαγωγίας, ή για θρησκευτικούς ή πολιτιστικούς
σκοπούς.
Οι άδειες αυτές πρέπει να προέρχονται από τα
Περιφερειακά γραφεία του CFA, την Έδρα του CFA ή τα
γραφεία του Τομέα του MFB, και δεν μπορούν να εκδοθούν
από τους Δημοτικούς Υπάλληλους Πρόληψης Πυρκαγιάς.
H χρήση του αποτεφρωτήρα απαγορεύεται κατά τη

ΟΧΙ διάρκεια των Total Fire Ban Days (Ημερών Ολικής
Απαγόρευσης ανάμματος Φωτιάς).

ΜΠΟΡΩ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ;
Ενημέρωθηκε τον Αύγουστο 2012

Μπορώ ή δεν μπορώ;

Κατά τη διάρκεια Fire Danger Periods
(Περιόδου Κινδύνου Πυρκαγιάς)

Μπορώ να χρησιμοποιήσω
Αλλά μόνον εάν τα μηχανήματα
ΝΑΙ
αυτοκινούμενα γεωργικά
	Eίναι χωρίς βλάβες και μηχανικά ελαττώματα τα
μηχανήματα, τρακτέρ,
οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν ξέσπασμα
κομπίνες, χωματουργικά
φωτιάς
οχήματα, εκσκαφείς ή
	Είναι εξοπλισμένα με φλογοπαγίδα σε κατάσταση
οδοστρωτήρες που κινούνται
λειτουργίας (εκτός αν είναι εξοπλισμένος με
με θερμό κινητήρα σε
υπερσυμπιεστή ή με φίλτρο αέρα αναρρόφησης
απόσταση λιγότερο από 9
καυσαερίων)
μέτρα από καλλιέργειες,
	
Μεταφέρουν εξοπλισμό καταστολής της φωτιάς
χόρτο, άχυρα, ζιζάνια,
που περιλαμβάνει είτε:
χαμόκλαδα ή άλλη βλάστηση;
	τουλάχιστον ένα σακίδιο με αντλία ψεκασμού,
σε κατάσταση λειτουργίας, γεμάτο με νερό,
με χωρητικότητα όχι λιγότερο από 9 λίτρα
	τουλάχιστον ένα πυροσβεστήρα νερού
(αποθηκευμένης πίεσης), σε κατάσταση
λειτουργίας, τελείως γεμάτο με νερό που
διατηρείται στη σωστή πίεση, με χωρητικότητα
όχι λιγότερο από 9 λίτρα.
Να έχετε υπόψη ότι η φλογοπαγίδα, το σακίδιο με
αντλία ψεκασμού και ο πυροσβεστήρας νερού που
αναφέρονται παραπάνω πρέπει να συμμορφώνονται
με τα ισχύοντα Πρότυπα της Αυστραλίας.

Σε Total Fire Ban Days (Ημέρες
Ολικής Απαγόρευσης ανάμματος
Φωτιάς)
Όπως και την Fire Danger Period (Περίοδο Κινδύνου

ΝΑΙ Πυρκαγιάς).

Παρ’ όλα αυτά, εάν είναι δυνατόν, αναβάλλετε τη
δουλειά, επειδή ο κίνδυνος ν’ αρχίσετε φωτιές είναι
εξαιρετικά υψηλός.

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για Άδεια;
Μπορείτε να αντιγράψετε ηλεκτρονικά το έντυπο της αίτησης από το cfa.vic.gov.au.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την τοπική Έδρα του CFA της Περιφέρειάς σας και
να ζητήσετε να σας στείλουν ένα ταχυδρομικά. Ο κατάλογος με τα τηλέφωνα επικοινωνίας
της Περιφερειακής έδρας του CFA παρέχεται στην ιστοσελίδα, ή μπορείτε να ζητήσετε ένα
τηλεφωνώντας στο (03) 9262 8444.
Αν χρειάζεστε άδεια λειτουργίας στην Μητροπολιτική Πυροσβεστική Περιφέρεια, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με το MFB στο (03) 9662 2311 ή το mfb.vic.gov.au.
Πώς μπορώ να βρω πληροφορίες για τις δασικές πυρκαγιές ή να μάθω για τις
προγραμματισμένες καύσεις στην περιοχή μου;
Καλέστε το Victorian Bushfire Information Line στο 1800 240 667 ή μέσω του National Relay
Service (Εθνικής Υπηρεσίας Αναμετάδοσης) στο 1800 555 677.
Προγραμματίζω να κάψω τα ξερόχορτα στο κτήμα μου. Πώς μπορώ να ενημερώσω τις
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης;
Αν σας έχει εκδοθεί άδεια να κάψετε τα ξερόχορτα από το CFA ή το Δημοτικό Υπάλληλο
Πρόληψης Πυρκαγιάς, θα πρέπει να προειδοποιήσετε το Emergency Services
Telecommunications Authority τηλεφωνώντας στο 1800 668 511.
Πώς μπορώ να δηλώσω μια φωτιά;
Για να δηλώσετε μια φωτιά καλέστε το Triple Zero (000).

Εκδόθηκε από το CFA

mfb.vic.gov.au

cfa.vic.gov.au

