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

Turkish

RİSKLİ

DAHA GÜVENLİKLİ

EN GÜVENLİKLİ

GÜVENLİKLİ YERE GİDİN

OT YANGINLARI
Ot yangınları herhangi
bir yerde başlayıp hızla
yayılabilir.
Bir kentin veya
kasabanın kıyısında
yaşıyorsanız, risk
altındasınız.
Riskinizi şimdi azaltın
Otlarınızı biçin ve kolay
tutuşan her şeyi, odunları,
çöpleri, çimleri, evinizin
ve çitinizin çevresinden
uzaklaştırın

Yangın Riskinizi Bilin ve Ne
Yapmanız Gerektiğini Bilin
Bir ot yangını başlarsa
Doğrudan bir otlağın hemen yanında oturuyorsanız, hemen
yangından bir veya iki cadde uzağa gidin.
Bir otlağın hemen yanında değil ama yakınında
oturuyorsanız, olduğunuz yerde kalmak daha güvenliklidir - ot
yangınının evlerin ilk sırasını geçmesi olası değildir.
Arabanıza binerek yaşamınızı veya başkalarının yaşamını
tehlikeye atmayın. Hava dumanlı ve görmek zor olacak, trafik
sıkışıklıkları ve kazalar olabilecek ve yolların, acil hizmetler için
açık olması gerekecektir.

Haberdar olun
Sıcak, kuru, rüzgârlı günlerde emergency.vic.gov.au
sitesindeki veya Victoria Orman Yangınları Bilgilendirme Hattı’nı
1800 240 667’den arayarak uyarıları ve güncellemeleri düzenli
olarak kontrol edin.
Dışardaki koşullara dikkat edin –
yangını acil hizmetlerden önce
bilebilirsiniz.
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