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

Persian

در معرض خطر

امن تر

امن ترین

به مکانی امن بروید

آتش سوزی علفزار
آتش سوزی علفزار می تواند
در هرکجا شروع شود و سریع
گسترش یابد.
چنانچه در حاشیه شهر یا
شهرک زندگی می کنید ،در
معرض خطر قرار گرفته اید.
خطر آتش سوزی را هم اکنون
کاهش دهید
چمن ها را کوتاه نگه دارید و کلیه
مواد قابل اشتعال  -چوب و هیزم،
زباله ،علف هرز  -را از اطراف
خانه و نرده حیاط دور کنید.

Victorian Bushfire Information Line
خط اطالع رسانی آتش سوزی جنگلی ویکتوریا
1800 240 667

با خطر آتش سوزی در منطقه خود آشنایی
داشته باشید و بدانید در صورت وقوع آتش
سوزی چه کار کنید
اگر آتش سوزی علفزار در نزدیکی شما شروع شود

چنانچه مستقیما ً در مجاورت علفزار زندگی می کنید ،سریعا ً یک یا دو
خیابان از آتش سوزی دور شوید.
چنانچه در مجاورت علفزار و نه در کنار آن زندگی می کنید ،ماندن در
جایی که هستید ایمن تر است  -آتش سوزی علفزار به ندرت از ردیف اول
خانه ها عبور کرده و گسترش می یابد.
با سوار شدن در اتومبیل ،جان خود یا دیگران را به خطر نیاندازید .دود
همه جا را فرا می گیرد و دیدن دشوار است ،احتمال وقوع ترافیک یا
تصادف زیاد است ،و خیابان ها باید برای تردد خدمات اورژانس عاری
از خودرو باشند.
آگاه بمانید
در روزهای داغ ،خشک و بادی بطور مرتب هشدارها و خبرهای به
روز را از طریق  emergency.vic.gov.auیا تماس با خط اطالع
رسانی آتش سوزی جنگلی ویکتوریا به شماره  1800 240 667چک
کنید.
اوضاع در خارج از خانه را تحت نظر داشته باشید  -شما
ممکن است زودتر از خدمات اورژانس از وقوع آتش
سوزی مطلع شوید.
cfa.vic.gov.au

