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

Vietnamese

ĐANG BỊ RỦI RO AN TOÀN HƠN

AN TOÀN NHẤT

DI CHUYỂN ĐẾN NƠI AN TOÀN

CHÁY CỎ
Cháy cỏ có thể xảy ra
ở bất cứ nơi đâu và lan
nhanh chóng.
Quý vị đang bị rủi ro
nếu quý vị sống ở ven
thành phố hoặc thị
trấn.
Hãy giảm thiểu rủi ro
của quý vị ngay bây giờ
Hãy cắt cỏ và loại bỏ tất cả
những gì dễ cháy - củi, rác,
cỏ dại – xung quanh nhà và
hàng rào của quý vị.

Victorian Bushfire Information Line
Đường Dây Thông Tin Cháy Rừng Victoria
1800 240 667

Biết Rủi Ro Hỏa Hoạn của
Quý Vị và Biết Phải Làm Gì
Nếu cháy cỏ xảy ra
Nếu quý vị sống sát ngay bên cạnh đồng cỏ, hãy nhanh
chóng di chuyển tránh xa đám cháy một đến hai con phố.
Nếu quý vị sống gần đồng cỏ nhưng không sát ngay bên
cạnh, để an toàn hơn hãy ở lại chính nơi đó - cháy cỏ không
có khả năng vượt qua dãy nhà đầu tiên.
Đừng để mạng sống của quý vị hoặc của những người khác
gặp nguy hiểm nếu quý vị vào trong xe hơi của mình. Sẽ bị
khói và khó nhìn, dễ xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn, và
đường phố cần được thông thoáng cho các dịch vụ khẩn cấp.
Cập nhật thông tin
Vào những ngày nóng, khô và gió, hãy thường xuyên kiểm tra
các cảnh báo và cập nhật tại emergency.vic.gov.au hoặc gọi
tới Đường dây Thông tin Cháy rừng Victoria số 1800 240 667.
Hãy coi chừng các điều kiện bên ngoài – quý
vị có thể biết về đám cháy trước các dịch vụ
khẩn cấp.
cfa.vic.gov.au

