هل بقدر وال ما بقدر

تحديث أغسطس 2012

Sudanese

منشور ده فيو تفاصيل عن حاجات انت ممكن تعملو وحاجات ما بتقدر تعملو أثناء ( Fire Danger Periodsفترات خطر الحريق) المُعلنة ،وفي أيام
بتاعت ( Total Fire Banالحظر الكلي على استخدام النار) ،لمّن يتم تقييد استخدام النار بالقانون في الفسحات المفتوحة.
ناس  CFAبعلنو عن ( Fire Danger Periodsفترات خطر الحريق) في كل بلدية براو في بداية أحوال الجو الحار .قيود دي بشتغل لغاية حتى  1مايو/
إال إذا لغوها أو عدّلوها .قيود دي بنطبق على استخدام النار كل السنة في غابات الوالية ،والمتنزهات الوطنية ،ومتنزهات الوالية والمتنزهات اإلقليمية وفي
األراضي العامة المحمية .اتصل بـ  DSEوبمكاتب  Parks Victoriaالمحلية لو انت داير معلومات ونصائح عن القيود المفروضة على استخدام النار في
المناطق دي.
ناس  CFAبعلنو عن ( Total Fire Banالحظر الكلي على استخدام النار) في أيام ممكن النيران تنتشر فيو بسرعة ويكون صعب يسيطرو عليها .عقوبات
بتاع اشعال النيران بطريقة مخالف للقانون أثناء ( Fire Danger Periodsفترات خطر الحريق) ،وفي أيام ( Total Fire Ban Daysالحظر الكلي على
استخدام النار) بشتمل على غرامات كبيرة وممكن سجن.

هل بقدر وال ما بقدر
هل يمكنني الشواء ،اشعال نار
صغيرة في خيمة او لغرض
التدفئة؟

أثناء Fire Danger Period

(فترة خطر الحريق)

لكن بس في حالة:
أيوه
أنو الرياح ما تزيد سرعتها على  10ك في الساعة
لو ولعت النار في مكان بتاع نار معمول كويس أو في
حفرة غريقة عمق بتاعو  30سنتمتر على االقل
الزم يكون في مساحة  3امتار من مكان النار مافيهو
مواد ممكن تعمل حريقة
الوقود الصلب والنار المستخدمة هي أقل شيء بحتاجو
للنار ده وكمان ماتمال مكان أكتر من  1متر مربع.
الزم يكون في زول كبير موجود في أي وكت نار ده
يولعو ويكون عندو قدرة ووسائل الالزمة عشان يطفي
النار.
الزم الزول يطفي النار بالكامل قبل ما يغادر المكان.
حسب قانون بتاع “ CFAموقع بتاع نار مبني كويس” ده
معناو أي موقد مبني من الحجر أو الحديد أو الخرسانة أو أي
مادة تانية ما بتشتعل عشان يحتوي محيط بتاع النار.
مكنات بتاعت الشواء التجارية دي بتعبروها موقد نار مبني
كويس.

لكن بس في حالة:
لو كان عندي عمل تجاري في
أيوه
مجال بتاع تجهيز األطعمة (مثالً
	أنو الرياح ما تزيد سرعتها على  10ك في الساعة
التموين الغذائي) ،أو لو أنا
لو ولعت النار في مكان بتاع نار معمول كويس أو في
مجتمعية/خيرية/منظمة
منظمة
حفرة غريقة عمق بتاعو  30سنتمتر على االقل
جمع تبرعات أو حاجة زي كده.
الزم يكون في مساحة  3امتار من موقد المشاوي
هل أنا بقدر أولع نار عشان أشغل
(الباربكيو أو مكان االشعال) مافيهو مواد ممكن تعمل
موقد مشاوي أو أولع نار ضمن
حريقة
فعالية في ساحة مفتوحة؟
الوقود الصلب والنار المستخدمة هي أقل شيء بحتاجو
للنار ده وكمان ماتمال مكان أكتر من  1متر مربع.
الزم يكون في زول كبير موجود في أي وكت نار ده
يولعو ويكون عندو قدرة ووسائل الالزمة عشان يطفي
النار.
الزم الزول يطفي النار بالكامل قبل ما يغادر المكان.
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في أيام Total Fire Ban

(الحظر الكلي على استخدام النار)

أماكن الشواء الفيها تجهيزات ثابتة:
أيوه
	بشتغل بالغاز أو الكهرباء ،وتكون مبنية في مكان دائم من
الحجارة ،أو المعدن ،أو الخرسانة أو أي مادة تانية غير
قابلة لالشتعال ُمص ّممة مخصوص عشان تجهيز األكل
	أو البتشتغل بالغاز بس أو الكهرباء ،وتكون مص ّممة
ومصنعة مخصوص لتجهيز األكل ألغراض تجارية
(زي مواقد الشواء المحمولة) ،كالم ده ل ّمن يختو حاجات
دي وهي مولعة في وضعية مستقرة ،بشرط:
يكون في مساحة بتاع  3أمتار حول موقد الشواء ما فيها
أي مواد قابلة لالشتعال
	يكون في إما خرطوم موصل بمصدر موية ،أو يكون في
برميل/خزا فيو  10لترات من الموية على األقل جاهز
لالستخدام طوالي
يكون في زول كبير في كل األوكات لمّن نار يولعو
والزم زول ده يكون عندو قدرة ووسائل الالزمة عشان
يطفي النار.
الزم الزول يطفي النار بالكامل قبل ما يغادر المكان.
ممنوع تولع نار مخيمات ،أو نار تدفئة أو نار للراحة بتاعتك
ال أثناء ( Total Fire Ban Daysأيام الحظر الكلي على استخدام
النار) .وبرضو ممنوع استعمال الوقود الصلب والسائل للمشاوي
واألفران أثناء ( Total Fire Ban Daysأيام الحظر الكلي على
استخدام النار).
 MFBوأ  CFAنم بوتكم حيرصت كدنع ناك ول سب
أيوه
.حيرصتلا تعاتب طورشب مزتلم تناو
أي منظمة مجتمعية ،أو منظمة خيرية أو أي منظمة بتاع أعمال
جمع التبرعات (مثالً ،أي مدرسة أو مجموعة رياضية بتاع
أعمال جمع التبرعات) ممكن تقدم طلب عشان يطلعو تصريح
الشعال نار عشان تجهيز األكل للناس التانيين في أعمال بتاعتم.
التصاريح دي بتصدر من– وحسب توجيهات – مكاتب  CFAفي
المنطقة المحلية ،أو المقار الرئيسية لـ  CFAأو مكاتب  MFBفي
المنطقة.
موظفين الوقاية من الحرائق في البلدية ما يقدرو يطلعو
التصاريح دي.
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هل بقدر وال ما بقدر

في أيام Total Fire Ban

أثناء Fire Danger Period

(الحظر الكلي على استخدام النار)

(فترة خطر الحريق)

بره
هل بقدر أولع نار في مكان ّ
أو أحرق نجيلة أو بقايا زرع أو
اعشاب ضارة أو شجيرات أو أي
نباتات تانية؟

لكن بس في حالة:
أيوه
	الزم يكون عندك تصريح مكتوب صادر من موظف
الوقاية من الحرائق شغال في هيئة عامة ،أو من موظف
الوقاية من الحرائق في البلدية أو من مكتب CFA
في المنطقة.
انت ملتزم بشروط بتاعت التصريح
	الزم يكون في زول كبير موجود في أي وكت نار
ده يولعو ويكون عندو قدرة ووسائل الالزمة عشان
يطفي النار.
	الزم الزول يطفي النار بالكامل قبل ما يغادر المكان.
في مجالس محلية كتيرة بتفرض حظر على إشعال النار في
األيام البكون فيها ضباب ودخان ،أو في أماكن أو أوكات
معيّنة داخل نطاق بلدياتها .راجع موظف الوقاية من الحرائق
في البلدية.

هل بقدر أسوق عربية في حتات
بكون فيو نباتات ،أو نجيلة أو
بقايا زرع أو اعشاب ضارة أو
شجيرات أو غيرها؟

ولكن بس لو كانت المركبة مزودة بجهاز كاتم شغال كويس
أيوه
(مثالً ،زي كاتم الصوت) يمكن يمنع إنبعاث الغازات الصادرة
من المحرك من خالل الجهاز الكاتم.
انت الزم تتجنب سواقة المركبات في المناطق النباتية/العشبية
الجافة في أحوال الطقس الحارة والجافة ،حتى لو اليوم داك
ماكان ( Total Fire Ban Dayيوم حظر كلي على استخدام
النار) ،كالم ده عشان الخطر البعملو عادم العربية الحار.

ولكن بس لو كانت المركبة مزودة بجهاز كاتم شغال كويس
أيوه
(مثالً ،زي كاتم الصوت) يمكن يمنع إنبعاث الغازات الصادرة من
المحرك من خالل الجهاز الكاتم.
انت الزم تتجنب كالم ده قدر ما تقدر ،عشان الخطر الشديد بتاع
الحريق من النباتات الجافوة وعادم العربية البكون حار شديد.

هل بقدر استعمل منشار كهربائي
أو جزازة نجيلة أو حشاشة
أعشاب؟

انت ممكن تستعمل المناشير الكهربائية ،وآالت تقليم النباتات
أيوه أو األعشاب ،أو آالت جز العشب في مناطق النباتات/
األعشاب الخضراء بدون قيود.
ولكن عشان تستعمل حاجات ده في مناطق نباتات/أعشاب
ليست خضراء ،الزم المناشير الكهربائية ،وآالت تقليم
النباتات أو األعشاب ،أو آالت جز العشب يجب تكون:
	مافيها عيوب وأعطال ميكانيكية ممكن تسبب انتشار
حريق
	مركبة فيها مانعة شرر شغالة كويس
	يكون في مساحة  3أمتار على االقل حول المكنة خالية من
المواد الممكن تشتعل.
باالضافة إلى شرط أنو يكون في زول يشغل اآللة في كل
األوكات البتشتغل فيو اآللة ،الزم اآللة تكون فيها واحد من
معدات اخماد الحريق دي:
	مضخة ظهر رشاشة واحدة على األقل ،تكون شغالة
كويس ،ومليانة بالموية وأن ال تقل سعتها عن  9لترات
	مطفأة حريق بتاعت موية واحدة على األقل (فيو ضغط
تخزيني) تكون شغالة كويس ،ومليانة بالموية ،ومضبوطة
على معدل الضغط الصاح ،وأن ال تقل سعتها عن 9
لترات
مانعة الشرر ومضخة الظهر الرشاشة ومطفأة الحريق
بتاعت الموية المشار إليها أعاله الزم يكونو حسب المعايير
األسترالية المعمول بها.

بالنسبة لـ ( Fire Danger Periodفترة خطر الحريق).
أيوه
برضو لو ممكن ،أجل الشغل ده ألنو بكون خطر كبير أنو يحصل
حريق.
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ال

ممنوع تولع النار في الهواء الطلق لحرق األعشاب ،أو الشجيرات
الصغيرة ،أو بقايا حصاد الزرع ،أو النفايات أثناء Total Fire
( Ban Daysأيام الحظر الكلي على استخدام النار).
أي تصاريح صادرة من موظفي الوقاية من الحرائق في البلدية
بوقفو أثناء ( Total Fire Ban Daysأيام الحظر الكلي على
استخدام النار).
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هل بقدر وال ما بقدر

أثناء Fire Danger Period

(فترة خطر الحريق)

لكن بس في حالة:
هل بقدر أعمل أنشطة فيو:
أيوه
	درع واق ضد الحريق في المكان عشان يوقف انتقال
	اللحام ،التجليخ ،التفحيم،
الشرر أو المواد الحارة أو الجفاء من النار
اللحام بالسبائك ،القطع بالغاز
	منطقة مساحتها  1.5متر على األقل مافيها أي مواد القابلة
	نقل خاليا النحل
لإلشتعال ،أو منطقة رطبة كويس عشان تمنع انتشار
	استخالص العسل
النار
	صيانة الخطوط الحديدية
	وجود شبكة بتاعت موية ،أو مضخة ظهر مائية رشاشة
	تسخين القار؟
فيو  9لترات من الموية على األقل
	المواد المقصوصة ،والمواد الحارة كلو الزم تختو في
أوعية مقاومة للحريق
	الزم يكون في زول كبير موجود في أي وكت نار ده
يولعو ويكون عندو قدرة ووسائل الالزمة عشان يطفي
النار.
	الزم الزول يطفي النار بالكامل قبل ما يغادر المكان.

هل بقدر استعمل مرمد
(موقد احراق القمامة)؟

mfb.vic.gov.au

في أيام Total Fire Ban

على شرط:
أيوه
	.1انت الزم تتأكد من المجلس المحلي من أي قوانين محلية
بفرض شروط ،أو قيود ،أو تمنع استعمال المحرقة (زي،
فرض حظر في األيام البكون فيها الضباب والدخان
ويفرض فيها حظر ،وعدد من المناطق وأوكات معينة)
 .2انت الزم تستوفي المتطلبات دي:
	تكون النار جوّ ة المرمد (الموقد) وماتمرق منو
	سرعة الرياح ماتزيد على  10كلم في الساعة
	الزم تكون في منطقة  3أمتار محيطة بالمحرقة مافيها اي
مواد قابلة لإلشتعال
	الزم تكون في كمية كافية من الموية إلطفاء أي حريق
مشتعل في كافة األوكات لمّن تكون النار مولعة
	الزم يكون في زول كبير موجود في أي وكت نار ده
يولعو ويكون عندو قدرة ووسائل الالزمة عشان يطفي
النار.
	الزم الزول يطفي النار بالكامل قبل ما يغادر المكان.

cfa.vic.gov.au

(الحظر الكلي على استخدام النار)

ممنوع مزاولة أنشطة زي:
ال
	اللحام ،التجليخ ،التفحيم ،اللحام بالسبائك ،القطع بالغاز
	نقل خاليا النحل
	استخالص العسل
	صيانة الخطوط الحديدية
	تسخين القار
أثناء ( Total Fire Ban Daysأيام الحظر الكلي على استخدام
النار) بدون تصاريح خاصة منطبقة في األيام دي .تصاريح دي
إسمها تصاريح الفصل .40
في أحوال محدودة ،يجوز لـ  CFAأو  MFBأن تصدر تصريح
أثناء ( Total Fire Ban Daysأيام الحظر الكلي على استخدام
النار) إلى:
	المنظمات المجتمعية ،والمنظمات الخيرية،
	ومنظمات جمع التبرعات
	المؤسسات العاملة بموجب القانون
والبلديات ،والمؤسسات الصناعية أو الحرفية ،عشان أعمال
بتاعتها أو للترفيه عن الناس ،أو ألغراض دينية أو ثقافية
تصاريح دي الزم تطلع من المكاتب اإلقليمية لـ  ،CFAأو المقار
الرئيسية لـ  CFAأو مكاتب  MFBفي المنطقة .موظفين الوقاية
من الحرائق في البلدية مابقدرو يطلعو التصاريح دي.
ال

استعمال المرمد ممنوع أثناء ( Total Fire Ban Daysأيام الحظر
الكلي على النار).
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هل بقدر وال ما بقدر
هل أنا بقدر استعمل آلة زراعية
بمحرك إحتراق داخلي ،زي
التركترات ،أو ماكينات تقطيع
األغصان ،أو آليات تمهيد التربة،
أو آليات الحفر ،أو آليات تعبيد
الطرق البتشتغل بمحركات
احتراق ،ووضعها على بعد
 9أمتار من أي محاصيل ،أو
أعشاب ،أو الزرع المتبقي من
الحصاد ،أو األعشاب الضارة،
أو األعشاب التحتية ،وغيرها من
النباتات/األعشاب؟

أثناء Fire Danger Period

(فترة خطر الحريق)

لكن بس لو كانت المكنة:
أيوه
	مافيها عيوب وأعطال ميكانيكية ممكن تسبب انتشار
حريق
	مزودة بمانعة شرر شغالة كويس (إالّ لو اآللة كانت
مزودة بشاحن تربيني أو بمنظف هوائي بشتغل بالعادم)
	مزودة بمعدات تطفي الحريق تحتوي على أي مما يلي:
	مضخة ظهر رشاشة واحدة على األقل ،تكون شغالة
كويس ،ومليانة بالموية وأن ال تقل سعتها عن  9لترات
	مطفأة حريق بتاعت موية واحدة على األقل (فيو ضغط
تخزيني) تكون شغالة كويس ،ومليانة بالموية ،ومضبوطة
على معدل الضغط الصاح ،وأن ال تقل سعتها عن 9
لترات
مانعة الشرر ومضخة الظهر الرشاشة ومطفأة الحريق
بتاعت الموية المشار إليها أعاله الزم يكونو حسب المعايير
األسترالية المعمول بها.

في أيام Total Fire Ban

(الحظر الكلي على استخدام النار)

بالنسبة لـ ( Fire Danger Periodفترة خطر الحريق).
أيوه
برضو لو ممكن ،أجل الشغل ده ألنو بكون خطر كبير أنو يحصل
حريق.

كيف أقدم طلب عشان أطلع تصريح؟
انت ممكن تنزل استمارة طلب من موقع انترنت ده  .cfa.vic.gov.auوممكن برضو تتصل بمقار CFA
في منطقتك وتطلب منهم يرسلو ليك استمارة بالبريد .موقع االنترنت فيو قائمة بأرقام االتصال بمقار CFA
االقليمية ،أو ممكن تطلب نسخة بالتلفون على الرقم .(03) 9262 8444
لو انت داير تطلع تصريح عشان تعمل أنشطة في منطقة حظر نيران إقليمية ،انت ممكن تتصل بـ MFB
على الرقم  (03) 9662 2311أو عبر .mfb.vic.gov.au
كيف ألقى على معلومات عن حرائق الغابات أو أعرف عمليات اإلحراق الوقائي المخطط لها في منطقتي؟
اتصل بـ  Victorian Bushfire Information Lineعلى الرقم  1800 240 667أو عبر National Relay
( Serviceخدمة المرحل الوطني) على الرقم .1800 555 677
أنا بخطط لعملية إحراق وقائي في مبنى بتاعي .كيف ممكن أكلم ناس خدمات الطوارئ؟
لو عندك تصريح بتاع إحراق وقائي من  CFAأو من موظف الوقاية من الحرائق في البلدية ،انت الزم تكلم نس
 Emergency Services Telecommunications Authorityمن بدري بالتلفون على الرقم .1800 668 511
كيف ممكن ابلغ عن حريق؟
لو داير تبلغ عن حريق ،اتصل على ).Triple Zero (000

صادر عن CFA
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