GRASSFIRES
Grassfires can
start anywhere and
spread quickly.
You’re at risk if you
live on the edge of a
city or town.
Reduce your risk
now
Mow your grass and
remove anything
flammable – firewood,
rubbish, weeds – from
around your home
and fenceline.
Victorian Bushfire Information Line
1800 240 667

Know Your Fire Risk
and Know What To Do
If a grassfire starts
If you live directly next to grassland, quickly move
one to two streets away from the fire.
If you live close to grassland but not right next to it,
it’s safer to stay where you are – grassfire is unlikely to
spread past the first row of homes.
Don’t put your life or the lives or others in danger by
getting in your car. It will be smoky and hard to see,
traffic jams and accidents are likely, and the roads need
to be clear for the emergency services.
Stay informed
On hot, dry, windy days check for warnings and updates
regularly at emergency.vic.gov.au or by calling the
Victorian Bushfire Information Line 1800 240 667.
Keep an eye on conditions outside –
you may know about a fire before the
emergency services.
cfa.vic.gov.au

Dari

در معرض خطر

امن تر

امن ترین

به محل امنی بروید

حریق چمنزارها
حریق چمنزار در هر کجا
ممکن است شروع شده و به
سرعت پخش شود.
اگر شما در مناطق سرحدی
شهر های کالن و ُخرد زندگی
می کنید ممکن است در
معرض خطر باشید.
میزان خطر را از هم اکنون کم
کنید
چمن های خود را بزنید و هرچیزی
که قابل اشتعال باشد از قبیل هیزم،
زباله ،علف های هرز را از اطراف
خانه و در امتداد حصار خانه پاک
کنید.
Victorian Bushfire Information Line
خط معلوماتی حریق بیشه زار در ویکتوریا
1800 240 667

احتمال خطر حریق برای خودتان را
بدانید و اینکه چه باید کرد
اگر یک حریق چمنزار شروع شد
اگر بطور مستقیم در مجاورت چمنزار هستید ،یک یا دو سرک از حریق
فاصله بگیرید.
اگر در نزدیکی چمنزار هستید ولی نه در مجاورت آن ،امن تر است که
در جای خود بمانید  -احتمال این نیست که حریق چمنزار از اولین ردیف
خانه ها بیشتر پیشروی نماید.
با رفتن به درون موتر خود جان خویش و جان دیگران را به خطر
نیاندازید .هوا پر از دود و دید کم است ،سنگین شدن ترافیک و تکر ها هم
احتمال وقوع دارند ،و سرک ها باید برای خدمات عاجل باز باشند.
خود را مطلع نگاه دارید
در روزهای داغ ،خشک و پرباد ،به هشدار ها توجه کرده و بطور مرتب
آخرین معلومات را در  emergency.vic.gov.auپیدا کنید یا با
تیلفون زدن به خط معلوماتی حریق بیشه زار در ویکتوریا به شماره
 1800 240 667معلومات بخواهید.
شرایط بیرون را هم بنگرید – چه بسا قبل از
اینکه اطفائیه از حریقی آگاه شود ،شما از آن مطلع
شوید.
cfa.vic.gov.au

