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

Punjabi Grassfires

ਘਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਿਾਲੀ
ਅੱਗ (ਗ੍ਾਸਫਾਇਰ)
ਘਾਹ ਵ ਿੱ ਚ ਲੱ ਗ ਣ ਿਾਲ ੀ ਅੱ ਗ
ਵ ਿਤੋਂ ਿ ੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ ਿੇ ਤੇ ਜ ੀ ਨਾਲ ਫੈ ਲ
ਸਿਦ ੀ ਹੈ।
ਜੇ ਿ ਰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵ ਹਰ ਜਾਂ
ਿਸਬੇ ਦੇ ਵ ਿਨਾਵ ਰਆਂ ਿਾਲੇ ਖੇ ਤ ਰਾਂ
ਵ ਿੱ ਚ ਰਵ ਹੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਜੋ ਵ ਖਮ
ਿਾਲੇ ਖੇ ਤ ਰ ਵ ਿੱ ਚ ਹੋ।
ਹੁ ਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਖ ਮ ਨੂ ੰ ਘਟਾਉ
ਆਪਣਾ ਘਾਹ ਿੱ ਟੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਅਤੇ ਆਪਣ ੀ ਿਾੜ-ਸ ੀਮਾ ਦੇ
ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਵ ਿਸੇ ਜਲਣਸ਼ ੀਲ
ਚ ੀਜ਼ਾਂ – ਜਲਾਉਣ ਦ ੀ ਲਿੜ ੀ,
ਿੂ ੜੇ, ਜੰ ਗ ਲ ੀ ਬੂ ਵ ਟਆਂ – ਨੂ ੰ ਹਟਾਓ।

Victorian Bushfire Information Line
ਵ ਿਿਟੋ ਰ ੀਅਨ ਬੁ ਸ਼ ਫਾਇਰ ਇੰ ਫ ਰਮੇ ਸ਼ ਨ ਲਾਇਨ
1800 240 667

ਆਪਣੇ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ
ਜਾਣੂ ਰਹੋ ਵਿ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿੀ ਿਰਨਾ ਹੈ
ਘਾਹ ਵ ਿੱ ਚ ਲੱ ਗ ਣ ਿਾਲ ੀ ਅੱ ਗ ਦੇ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ ਣ ਦ ੀ ਸਵ ਿਤ ੀ ਵ ਿੱ ਚ
ਜੇਿਰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਘਾਹ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵ ਬਲਿੁ ਲ ਨਾਲ ਰਵ ਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਹ ੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਇਿ ਜਾਂ
ਦੋ ਗਵ ਲਆਂ ਦੂ ਰ ਚੱਲੋ ਜਾਓ।
ਜੇਿਰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਘਾਹ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਵ ਬਲਿੁ ਲ ਨਾਲ ਨਹ ੀਂ ਰਵ ਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ ੀਂ
ਵ ਜੱਿੇ ਹੋ ਉੱਿੇ ਰਵ ਹਣਾ ਹ ੀ ਿੱਧ ਸੁਰੱਵ ਖਅਤ ਹੈ – ਘਾਹ ਵ ਿੱਚ ਲੱਗਣ ਿਾਲ ੀ ਅੱਗ ਦੇ ਪਵ ਹਲ ੀ
ਿਤਾਰ ਵ ਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਦ ੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨਹ ੀਂ ਹੁੰਦ ੀ ਹੈ।
ਆਪਣ ੀ ਿਾਰ ਚਲਾਿੇ ਜਾਣ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਦੂ ਸਰ ੀਆਂ ਦੇ ਜ ੀਿਨ ਨੂ ੰ ਜੋਖਮ ਵ ਿੱਚ ਨਾ
ਪਾਓ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੁੰਆ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਿੁ ੱਝ ਿੇਖ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋਿੇਗਾ, ਟਰੈਵ ਫਿ ਜ਼ਾਮ
ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁ ਰਘਟਨਾਿਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦ ੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੋਿੇਗ ੀ, ਅਤੇ ਐਮਰਜੇਂਸ ੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ
ਸੜਿਾਂ ਨੂ ੰ ਖਾਲ ੀ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰ ੀ ਹੋਿੇਗਾ।
ਆਗਾਹ ਰਹੋ
ਗਰਮ, ਖੁਸ਼ਿ ਅਤੇ ਹਿਾਦਾਰ ਵ ਦਨਾਂ ਵ ਿੱਚ ਬਾਿਾਇਦਾ emergency.vic.gov.au ਤੇ
ਜਾਂ ਵ ਿਿਟੋਵ ਰਅਨ ਬੁਸ਼ਫਾਇਰ ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਇਨ ਨੂ ੰ 1800 240 667 ਤੇ ਫੋਨ ਿਰਿੇ
ਚੇਤਾਿਨ ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿ ੀ ਜਾਣਿਾਰ ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।
ਬਾਹਰ ੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ-ੋ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਵ ਿ ਵ ਿਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ
ਦ ੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਐਮਰਜੇਂਸ ੀ ਸੇਿ ਾਿਾਂ ਦੇ ਇਸਦੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ
ਪਵ ਹਲਾਂ ਲਗ ਜਾਿੇ।
cfa.vic.gov.au

