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
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ஆபத்தில்
உள்ளவர்கள்

பாதுகாப்பாக
உள்ளவர்கள்

மிகுந்த பாதுகாப்பாக
உள்ளவர்கள்

பாதுகாப்பான இடத்திற்கு இடம்
பெயரவும்

புல்வெளித்
தீக்கள்
எந்த இடத்தில்
வேண்டுமானாலும் புல்வெளித்
தீக்கள் ஏற்படத் த�ொடங்கி,
விரைவாகப் பரவலாம்.
நீ ங்கள் நகரம் அல்லது
பெருநகரத்தின் ஓரத்தில்
வசிக்கிறீர்கள் என்றால்,
நீ ங்கள் ஆபத்தில்
இருக்கிறீர்கள் என்று
ப�ொருளாகும்.
உங்கள் ஆபத்தை இப்போது
குறைத்துக்கொள்ளுங்கள்
உங்கள் வட்டில்
ீ
உள்ள புற்களைக்
கத்திரிக்கவும். மேலும், உங்கள் வடு
ீ
மற்றும் வட்டின்
ீ
வேலிச்சுவரைச் சுற்றிலும்
உள்ள விறகுக் கட்டைகள், பயனற்ற
ப�ொருட்கள், களைச் செடிகள் ப�ோன்ற
எளிதில் தீப்பிடிக்கக்கூடிய ப�ொருட்கள்
அனைத்தையும் அகற்றுங்கள்.

Victorian Bushfire Information Line
விக்டோரியாவின் புதர் தீ தகவல் சேவை

1800 240 667

உங்களுடைய தீ ஆபத்து குறித்தும்,
நீ ங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது
குறித்தும் அறிந்துக�ொள்ளுங்கள்

ஒரு புல்வெளித் தீ பரவினால்
நீ ங்கள் புல்வெளி நிலத்திற்கு அடுத்துள்ள பகுதியில் வசித்துக்கொண்டிருந்தால்,
தீயிடமிருந்து தப்பிப்பதற்கு விரைவாக ஒன்றிரண்டு தெருக்களுக்கு அப்பால் இடம்
பெயரவும்.
நீ ங்கள் புல்வெளி நிலத்திற்கு அருகாமையில் வசிக்கிறீர்கள், ஆனால் அதற்கு
அடுத்துள்ள பகுதியில் வசிக்கவில்லை என்றால், நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில்
இருப்பதே பாதுகாப்பானதாகும். முதல் வரிசையில் உள்ள வடுகளைத்
ீ
தாண்டி
புல்வெளித் தீ பரவுவதற்கு வாய்ப்பில்லை.
உங்கள் காரில் வெளியேறுவதன் மூலம் உங்கள் உயிருக்கு அல்லது மற்றவர்களின்
உயிர்களுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்காதீர்கள். மிகவும் புகை மண்டலமாக இருக்கும்
என்பதால் உங்களால் சாலையைத் தெளிவாகக் காண முடியாது. இதனால்
ப�ோக்குவரத்து நெரிசலும், விபத்துகளும் ஏற்படுதற்கு வாய்ப்புள்ளன. மேலும்,
அவசரநிலைச் சேவைகளுக்காக சாலைகள் ப�ோக்குவரத்தின்றி இருக்க வேண்டியது
அவசியமாகும்.
தகவலறிந்துக் க�ொண்டே இருக்கவும்
வெப்பமான, உலர்வான, காற்று அதிகமுள்ள நாட்களில் emergency.vic.gov.au
என்ற இணையத்தளத்தைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் அல்லது விக்டோரியாவின்
புதர் தீ தகவல் சேவையை 1800

240 667 என்ற

எண்ணில் அழைப்பதன் மூலம்,

எச்சரிக்கைகளையும் புதிய தகவல்களையும் த�ொடர்ந்து அறிந்துவைத்துக்
க�ொள்ளுங்கள்.
வெளியில் நிலவும் சூழ்நிலைகளைக் கவனமாகக்
கண்காணிக்கவும் - அவசரநிலைச் சேவைகளுக்கு
முன்னதாகவே உங்களுக்கு தீ குறித்துத் தெரியவரலாம்.

cfa.vic.gov.au

