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معرض لخطر حريق؟
هل أنا َّ
ليس بالضرورة أن تعيش في
الريف لتكون في خطر.

تحدث الحرائق في الضواحي
السكنية التي تلتقي باألحراش أو
في مساحات حضرية في المنازل
المحاطة باألعشاب ،أو أراضي
حرشية ،أو بالمنتزهات.

تندلع الحرائق في جميع هذه المساحات:
بالقرب من أو بين
األعشاب أو المراعي
قرب األحراش الكثيفة أو
بينها أو المفتوحة

نقطة إلتقاء المدن والبلدات
باألراضي العشبية

في نقطة إلتقاء الضواحي مع
األحراش أو األراضي العشبية

بالقرب من
شجيرات الشواطئ

  2

ما مدى سوء الخطر اليوم؟
تعرف على توقعات خطر الحريق في المنطقة التي تعيش
ّ
امر في غاية األهمية – وتقوم
فيها أو تزورها .هذا ٌ
الجهات المختصة باالعالن عن تصنيفات خطر الحريق
ومناطق الحظر الكلي إلشعال النار.
Mallee

North East

Northern
Country

Wimmera

North
Central

East
Gippsland

Central

South West

West & South
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إعلم يوميا ً تصنيف درجة خطر الحريق في منطقتك.

تعرف على تقييداتك
ّ

CODE RED

TOTAL FIRE BAN
تصنيف خطر الحريق ()FDR
يخبرك بمدى خطورة الحريق إذا اندلع – وكلما ارتفع
التصنيف ،تصبح الظروف أش ّد خطورة.
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الحظر الكلي على إشعال النار.
يخبرك بما يمكنك وما ال يمكنك القيام به .به وما هي
النشاطات الممنوعة في أيام محددة خالل أشهر تصنيف خطر
الحرائق.

هل يمكنني أو ال يمكنني؟
 وتحتوي نشرة هل يمكنني أو ال يمكنني.هناك ثمة قيود قانونية تنطبق خالل فترة خطر الحريق وفي أيام الحظر الكلي على إشعال النار
(المصورة أدناه) على تفاصيل األشياء التي يمكنكم القيام بها واألشياء التي ال يمكنكم القيام بهاعندما يتم فرض قيود على إشعال النار في
. لتقرأ هذه النشرة الم ّهمةcfa.vic.gov.au/can  قم بزيارة الموق.الساحات المفتوحة

هل يمكنني أن أشعل النار
،)لشوي الطعام (باربيكيو
إشعال نار المخي ّمات أو
إشعال النار للتدفئة أو
الراحة
هل يمكنني أن أستخدم اآللة األوتوماتيكية
 أو، أوالمشرحات، أوالجرارات،للمزرعة
 أو، أو آلة للتنقيب،آلة تحريك األرض
ً آالت إنشاء الطريق التي تعمل أوتوماتيكيا
بمحرك حراري؟

Can I or can’t I?

To report a fire

DIAL 000

Updated August 2016

This guide gives you general information about what you can
and can’t do during declared Fire Danger Periods and on days
of Total Fire Ban, when fires in the open air are legally restricted.
CFA declares Fire Danger Periods by municipalities in the
country area of Victoria during periods of increased fire risk. Refer
to the CFA website cfa.vic.gov.au for further details about your
location. In state forests, national parks and on protected public
land, fire restrictions are in force all year round. See the back

Can I have a
barbecue, light a
camp fire or light a
fire for warmth or
comfort?

page for more information about the Department of Environment,
Land, Water and Planning’s (DELWP) role. Also, always check
with your municipality as some have restrictions in place all year
round.
Total Fire Bans are declared by CFA on days when fires are likely
to spread rapidly and be difficult to control. The penalties for
lighting fires illegally during the Fire Danger Period and on Total
Fire Ban Days include large fines and possible imprisonment.

During Fire Danger Period

On Total Fire Ban Days

No, unless:

All camp fires, fires for warmth or
personal comfort are banned during
Total Fire Ban Days. Solid and liquid fuel
barbecues and ovens (including hangis) are also
banned during Total Fire Ban Days.

• the wind is 10km/h or less (this can be observed if
leaves and small twigs are in constant motion)
• the fire is lit in a properly-constructed fireplace or
in a trench at least 30 centimetres deep
• the area within a distance of 3 metres from the outer
perimeter of the fire and the uppermost point of the
fire is clear of flammable material
• the fire does not occupy an area in excess of
1 square metre and the size and dimensions of
solid fuel used are the minimum necessary for
the purpose
• An adult is there at all times when the fire is alight who
has the capacity and means to extinguish the fire
• the fire is completely extinguished before the
person leaves
Note that according to the CFA Act, a properlyconstructed fireplace means a fireplace that is
constructed of stone, metal, concrete or any other
non-flammable material that contains the perimeter
of the fire. A commercially-produced barbecue is
considered a properly-constructed fireplace.

No, unless:
• the barbecue uses only gas or electricity and is a
permanently fixed structure built of stone, metal,
concrete or another non-flammable material designed
exclusively for meal preparation, or is designed and
commercially manufactured exclusively for meal
preparation (including portable barbecues), and when
alight is placed in a stable position
• the area within a distance of 3 metres from
the outer perimeter of the barbecue is clear of
flammable material
• you have either a hose connected to a water supply
or a container with at least 10 litres of water for
immediate use
• an adult is there at all times when a fire is alight who
has the capacity and means to extinguish the fire
• the fire is completely extinguished before the
adult leaves.

I run a meal
During Fire Danger Period
On Total Fire Ban Days
preparation business No, unless:
No, unless you have a written
permit issued by CFA, MFB or
(eg catering). Can I set • The wind is not more than 10km/h (this can
DELWP and you comply with the
be observed if leaves and small twigs are in
up and light a fire to
conditions of that permit.
constant motion)
operate a barbecue,
A community organisation, a charitable organisation
• The fire is lit in a properly-constructed fireplace or
cooker or hotplate at
or an organisation involved in fundraising (for
in a trench at least 30 centimetres deep
example, a school or sporting group) may apply
outdoor functions?
• The area within a distance of 3 metres from the
for permission to light a fire to prepare meals for
outer perimeter of the appliance (barbecue, cooker,
hotplate or spit) is clear of flammable material

هل يمكنني استخدام
 أو آلة،منشار الخشب
ّلتقليم العشب أو آلة لقص
األعشاب؟

• The fire does not occupy an area of more than
1 square metre and the size and dimensions of
solid fuel used are the minimum necessary for
the purpose
• A person is in attendance at all times while the fire is
alight and has the capacity and means to extinguish
the fire

other people in the course of their business. These
permits are issued by, and at the discretion of, local
CFA district offices, CFA headquarters, MFB district
offices, or the Chief Fire Officer of DELWP in Fire
Protected Areas.
Municipal Fire Prevention Officers cannot issue
these permits.

• The fire is completely extinguished before the
person leaves
If you cannot meet these conditions you will need to
apply for a permit from a CFA district office.

mfb.vic.gov.au

cfa.vic.gov.au

إحراق
يلزمك إذن حتى تقوم بعملية
.إحراق في فترة خطر الحريق

ّ *
إن فترة خطر الحريق تبدأ في بداية موسم
 لكل منطقة أوCFA الحرائق ويعلنها الـ
 إذهب إلى موقع.بلدية
 أو منطقتك المحليةcfa.vic.gov.au
.أو البلدية لتجديد المعلومات
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عند صدور قرارات تضع موضع التنفيذ تقييد إشعال النار في منطقتك
 ال يمكنك إشعال النار،)*أو بلديتك (معروفة بفترة خطر الحريق
في مساحات الهواء الطلق إال إذا كان لديك إذن أو إمتثال لبعض
.التقييدات
:يجب عليك أن تخبرهم عن
› ›المكان
› ›التاريخ
› ›الفترة المتوقعة لبداية ونهاية اإلحراق
› ›األشياء التي تريد حرقها
.› ›تقييم حجم اإلحراق

يمكنك تقديم طلب للحصول على إذن عبر
 ويجب.اإلتصال بمجلس منطقتك أو ببلديتك
أيضا ً أن تُبلّغ عن عملية اإلحراق سلطة
االتصاالت السلكية والالسلكية لخدمات
 عبر اإلتصال على-ESTA الطوارئ– أو
.1800 668 511 الرقم

القرارات الكبيرة
على أق ّل تقدير ،إليك عشر نقاط يجب أن تناقشها وتقررها مع عائلتك حتى قبل بداية موسم
الحريق.
عليك أن تتخذ  10قرارات مه ّمة مع
عائلتك
ي تصنيف خطر حريق يحثك على
أ ّ
المغادرة؟
هل ترحل في ذلك الصباح الباكر أو

الليلة السابقة؟
أين ستذهب؟
ي طريق بديل
ي طريق تسلك – وأ ّ
أ ّ
تأخذ في حال أن الحريق مندلع في
المنطقة؟
ماذا تأخذ معك؟

ماذا تفعل بحيواناتك األليفة أو

بالمواشي؟
مع من تحتاج التحدث معه عن وجهة

مغادرتك؟
هل هناك أحد خارج جوارك يجب أن

تساعده أو تطمئن عليه؟
تستمر على إطالع للتنبيهات
كيف
ّ

وعلى كل جديد؟
ماذا تفعل إذا كان هناك حريق في

المنطقة وال يمكنك المغادرة؟
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المغادرة باكرا ً – ماذا يعني
ذلك؟
“ المغادرة باكرا ً” تعني أن تبتعد عن
مساحات ذات الخطر المرتفع قبل وجود
أيّة إشارات للحريق .هذا ال يعني إنتظار
تنبيه أو صفارة إنذار .هذا ال يعني أن ترى
أو تش ّم دخان .وهذا ال يعني بالطبع إنتظار
أحدا ً أن يطرق الباب.
تشتعل الحرائق وتتوسع بشكل سريع .إن
اختيار المغادرة باكرا ً هو الخيار األكثر
ي أحد موجود في منطقة ترتفع فيها
أمانةً أل ّ
مخاطر الحرائق الحرشية.عددا ً من الناس
القوا حتفهم لدى محاولتهم الرحيل في
اللحظة األخيرة.
إذا كنت تهتم باألطفال والمسنين أو ذوي
اإلعاقات فيجب عليك المغادرة مبكراً.

عندما تقرر المغادرة يكون قرارك هو أه ّم
قرار تتخذه.
تعتبر القيادة في الحريق خطرة جدا ً ويمكن
أن تكون مميتة .فمسافة القيادة التي تأخذ
بالعادة مدة خمس دقائق يمكن أن تأخذ
ساعتين مع مواجهة طرقات مقطوعة،
وزحمة سير ،وحوادث ،ودخان ،ووقوع
الشجر وجمر تعوق المرور.
قم بوضع خطة مسبقا ً تم ّكنك من معرفة
كيفية الرحيل .تعلّم على عدة طرق لتستطيع
الخروج من المنطقة – بعض الطرق يمكن
أن تكون مقطوعة إذا كان الحريق قد نشب
في الجوار.
ويعود لك القرار إلى أين تتجه في يوم
خطر الحريق .ال تنتظر حتى تقرر.

العقار ال ُمعد بشكل جيد

اﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺧﺷب ﺑﻌﯾدا ً ﻋن
اﻟﻣﻧزل.

ّ
ﺧزن اﻟﺳواﺋل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺷﺗﻌﺎل ﺑﻌﯾدا ً ﻋن اﻟﻣﻧزل.
ﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻌﺷب اﻟﺟﺎف
واﻷوراق واﻷﻏﺻﺎن
واﻟﻠﺣﺎء اﻟﻔﺿﻔﺎض.

ﻗم ﺑﺗﻘﻠﯾم اﻟﻔروع اﻟﺳﻔﻠﻰ ﻟﻠﺷﺟﯾرات
ﻟﻔﺻﻠﮭﺎ ﻋن اﻟوﻗود اﻟﺳطﺣﻲ ﺗﺣﺗﮭﺎ.

ﻗﻠّم اﻟﺷﺟﯾرات ﺑﻌﯾدا ً ﻋن
ﻓروع اﻷﺷﺟﺎر.
اﻗطﻊ اﻟﻔروع اﻟﻣﺗدﻟﯾﺔ – ﯾﺟب أن ﻻ
ﺗﻛون ھﻧﺎك ﻓروع ﺿﻣن  10أﻣﺗﺎر
ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ.
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يمكنك تقليل تأثير الحريق على منزلك من خالل إعداد عقارك قبل الصيف.

ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻋد اﻷﺷﺟﺎر اﻟﻧﺎﺿﺟﺔ ﻓﻲ
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺣراري واﻟﺟﻣر.
ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ وأن
ﯾﻛون اﻹﺷراف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد.

ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻗص اﻟﻌﺷب إﻟﻰ
أﻗل ﻣن  10ﺳم.

ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺗﻌﺎل ﻣن
اﻟﺷرﻓﺎت واﻟﻔﺎرﻧدات ،ﻣﺛل اﻟﺻﻧﺎدﯾﻖ
واﻷﺛﺎث وﻣﻣﺎﺳﺢ اﻻرﺟل.

ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣزارﯾب ﺧﺎﻟﯾﺔ
ﻣن أوراق اﻟﺷﺟر.

ﻻ ﺗزرع ﺷﺟﯾرات ﻛﺑﯾرة
ﺑﺟوار اﻟﻧواﻓذ أو ﺗﺣﺗﮭﺎ.
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اﺳﺗﺧدم اﻟﺣﺻﻰ أو اﻟﺻﺧور
ﻓﻲ ﺣدﯾﻘﺗك )وﻟﯾس ﻧﺷﺎرة ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺷﺗﻌﺎل(.

قبل فصل الصيف
حضر عدّة الطوارئ مع أغراض

مه ّمة واحفظها بمكان في متناول اليد.

تمرن على ضبّ األغراض في
ّ

سيارتك لتعلم كم من الوقت تحتاج.

انسخ وثائق مهمة وصور ،واحفظها

في محفوظة الكترونية.

علّم الطرقات األساسية ،من ضمنها

طرقات بديلة ومحطات الوقود على
خرائط مطبوعة على ورق .تأك ّد من
موقع  cfa.vic.gov.auلترى ما
إذا كانت قريتك أو منطقتك تتوفر
فيهما خريطة معلومات مجتمعية
توجيهية.

اشتري راديو على البطارية،

ومصباح يدوي قوي الضوء
وبطاريات إضافية.
	احفظ أرقام االتصال الهامة في
هاتفك الموبايل .اشمل العائلة
واألصدقاء والخط الساخن ﻟ
 .VicEmergencyتأكد من أن
يكون لديك هاتف موبايل احتياطي
مشحون بالكامل للطوارئ .ق ّم بتنزيل
تطبيق  VicEmergencyإذا كان
لديك هاتف ذكي.
ضع جانبا ً ثياب تحمي جسمك (كم
طويل ،ومصنوعة من مواد طبيعية
مثل القطن) لكل فرد من العائلة.
ضع حرامات من صوف في سيارتك

للحماية في حال فاجأتك الحريق
وأنت في الطريق.

ي شخص
قم بإجراء الترتيبات مع أ ّ
تنوي زيارته أو تبقى معه عندما
ترحل باكرا ً.
تحدّث مع جيرانك أو أصدقائك

القريبين منك عن الطرق التي يمكن
أن تساعدوا فيها بعضكم بعضا ً.
ال تنسى الحيوانات األليفة .تأك ّد من

ّ
أن صناديق الحيوانات األليفة موجودة
معك في عدة الطوارئ أو محفوظة
في السيارة .إذا كانت لديك أحصنة،
تأك ّد من نقلها إلى مكان آخر إذا كانوا
في خطر بممتلكاتك.

تذكر بأن تحضر حيواناتك
األليفة .تأكد من ارتداء حيوانك
األليف شارة تعريف وقم بإضافة
األغراض التالية إلى عدة حاالت
الطوارىء.
› حامالت نقل مناسبة أو رسن
أي دواء
› ّ

› المكمالت الغذائية
› طعام ومياه الشرب
› غرض مألوف (لعبة ،أو تخت،
أو طعام للتسلية) للمساعدة في
تخفيف الضغط.
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عدتك لحاالت الطوارئ
حقيبة لليل مع ثياب للغيار،
ومستلزمات النظافة ولوازم
صحيّة

أغراض مه ّمة
› هوية عليها صورة
› جواز سفر
› صور
› وصيّة
› ذهب
› أوراق التأمين
› الوصفات الطبية
› تحتوي فالشة  USBعلى
الملفات المهمة

كمية كافية من ماء وطعام

حرامات من
صوف

أدوية وعدّة اإلسعافات
األولية
معلومات لإلتصال
› طبيب
› بلدية
›  -شركة التيار الكهربائي
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راديو يعمل على البطارية ،ومصباح
وبطاريات إضافية

هاتف نقال وشحن
للهاتف النقال وجهاز
الشحن

في أيام خطر الحريق
إبقى على معرفة بكل جديد بإستخدام

أكثر من مصدر واحد للمعلومات
حتى يمكنك معرفة ما إذا اندلع
حريق.
انقل الماشية إلى مكان آمن وضع

حيواناتك األليفة في مكان آمن
وجاهزين لنقلهم في سيارتك.
قم بتوضيب أغراض شخصية

مثل مالبس بديلة وألعاب لألوالد
وحيوانات أليفة وضعهم في السيارة.
إذا كانت سيارتك وراء باب مرآب

الكتروني أو باب ،أخرجها ووجهها
إلى ناحية الم ّمر مواجهةً الطريق أو
ضعها على جنب الطريق.
أنقل أية بضائع يمكن أن تحترق

بسهولة من حول منزلك ،أو على
الطاوالت أو على الشرفات ،أو
التعريشة (برغوال) .ويتضمن هذا
سجادات ،ومفروشات مخصصة
لخارج المنزل وركائز خشبية.

آخر عمل تقوم به قبل مغادرتك:
ضع أغراض أخيرة في عدة حاالت

الطوارئ مثل األدوية ،والوصفات
الطبية ،وأجهزة الشحن للهواتف
النقالة ،طعام للحيوانات األليفة وماء
للجميع.
رتب السيارة ،وتذكر أه ّم األغراض

مثل المحفظة ،والبطاقات ،والمفاتيح،
ووثائق مصرفية ،وطبيّة وتأمين
(ويجب الوصول الى هذه بسهولة
عبر  USBفي ملف موسع).

ال تنتظر وتشاهد .يجب أن ال
تبقى وترى ما يجري خالل
الحريق أبدا ً.
أن تترك متأخرا ً يعني أنك على
الطريق تقود بأسوأ الظروف أو
أن تكون محاصرا ً بشكل أنك ال
تستطيع الهروب نهائيا ً.
كلما بقيت مدةً أطول قبل أن
ترحل ،تزيد نسبة الخطر على
حياتك.

أطفئ إمدادات الغاز.
قم بس ّد القساطر (المواسير النازلة)

وعبء جزئيا ً البلوعات بالماء ،فقط
في حال كان لديك متسع من الوقت.
تأكد من ّ
أن الجميع يرتدي أو لديه
بالمتناول ثياب تحميه ـ بنطلون
طويل ،قمصان أكمام طويلة وأحذية
متينة مثل جزمات من جلد .ويجل
أن تكون الثياب سهلة اإلرتداء
ومصنوعة من ألياف طبيعية مثل
الصوف الصافي ،وقطن ثقيل حفر أو
دنيم .ال ترتدي الثياب اإلصطناعية.
أخبر الناس أنك عازم على المغادرة.
أغلق جميع األبواب والشبابيك واقفل

األبواب.
اترك الباب األمامي أو بوابة الدخول

مفتوحة.
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إبقى على اطالع
في موسم الحريق ،يعود لك
الخيار في أن تبقى على ّ
إطالع

إجعل هذه األمور عادة بالنسبة
لكَ :
› تحقق من تصنيف خطر
الحريق  FDRيوميا ً في موسم
الحرائق
› اعلم إذا كان هذا اليوم هو يوم
منع إشعال النار
› تحقق من التحذيرات ،خاصةً
الحر ،والهواء
في أيام
ّ
الجاف.

ما هو الفرق؟
تصنيف خطر اندالع الحريق يخبرك مدى خطورة الحريق
عندما ينشب.
CODE RED

ممنوع إشعال النار مطلقا ً يعلمك ماذا يمكنك فعله أو عدم فعله في
أيام الحريق عندما ينتشر الحريق بسرعة ويصبح خارج السيطرة
TOTAL FIRE BAN

تنبيهات تُعلِمك ّ
أن حريقا ً قد نشب.

تنبيهات وتجديدات

تحقق من تطبيق VicEmergency
للحصول على أحدث تصنيف لخطر
الحريق ومعلومات عن الحظر الكلي
على إشعال النار ،باإلضافة إلى
المعلومات والتحذيرات ومواقع الحرائق
الحالية.
أنزل التطبيق مجانا ً على أجهزة آبل
وأندرويد.

النصيحة معلومات عامة لتطلعك على آخر المستجدات.

مستويات التنبيهات
هناك ثالث مستويات مختلفة من التنبيهات ـ
قدّم النصيحة ،والمراقبة والتصرف وتنبيهات
في حاالت الطوارئ .ال تتوقع أن تصدر
التنبيهات وفقا ً لترتيب معين .أول تنبيه قد
تسمعه يمكن أن يكون حتى تنبيه حالة طارئة.

وتصرف هناك حالة طوارئ تهددك .تتغير الظروف
راقب
ّ
وتحتاج إلى البدء في اتخاذ إجراء اآلن لحماية صحتك وحياتك
وعائلتك.

تنبيه للطوارئ أنت في خطر فوري وعليك أن تتصرف اآلن.
سوف تتأثر بالحريق.

11

أين تجد التنبيهات والتحديثات

األخبار المحلية

1800 226 226

عبر االنترنت

إصغ إلى الراديو المحلي ، ABCومحطات
ِ
الراديو المجتمعية المخصصة وشاهد أخبار
سكاي نيوز على شاشة التلفاز.

 االتصال بالخط الساخن ﻟ
 VicEmergencyهو مجاني

موقع VicEmergency:
emergency.vic.gov.au

المواقع اإلجتماعية

1800 555 677

131 450

تويترTwitter @CFA_Updates :
فايسبوكfacebook.com/cfavic :

يمكن للمتصلين الذين هم صم ،أو لديهم
صعوبة في السمع ،أو لديهم ضعف في
النطق/التواصل أن يتصلوا بالخط الساخن
ﻟ  VicEmergencyعبر خدمة
التتابع الوطني (National Relay
.)Service

إتصل بخدمة الترجمة التحريرية والشفهية
لترجمة المعلومات ،إذا كنت ال تتكلم
اإلنكليزية.

في بعض الظروف
يمكن أن تتلقى خدمة الرسائل القصيرة
 SMSعلى هاتفك النقال.

يمكن أن تتلقى إتصال على هاتفك
األرضي.
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كن على معرفة باإلذاعة المحلية لحاالت الطوارئ
وتتضمن هذه:
› ›الراديو المحلي ABC
› ›تلفزيون سكاي نيوز
› › -UGFMراديو مورينديندي

› ›ستاريو 974
› ›بالنتي فالي FM
› ›محطات متنوعة تجارية في سائر أنحاء
فكتوريا

يمكنك العثور على القائمة الكاملة على emv.vic.gov.au

إنذار الطوارئ هو نظام
تستخدمه خدمات الطوارئ
إلرسال رسائل صوتية إلى
الخطوط األرضية ورسائل
مكتوبة إلى الهواتف النقالة
لتعلن عن حاالت الطوارئ.
لمزيد من المعلومات ،إذهب
إلى موقع emergencyalert.
gov.au

أين يجب قراءة التحذيرات
هناك حاالت مختلقة يمكن أن تحتاج إلى المراقبة والتدقيق لتنبيهات الحريق واإلطالع على كل التحديثات.
متى

ماذا يجب فعله

إذا كان يوم حار ،أو جاف ،أو عاصف

ي
خالل الصيف ،تحقق بإنتظام للحصول على أي جديد .يمكن للحريق أن يندلع في أ ّ
وقت.

إذا كان يوم خطر نشوب حريق .وغادرت
باكراً ،أو تقوم بتحضير نفسك لذلك.

تأك ّد من ّ
أن الطريق الذي خططت له هو آمن .إبقَ على اطالع بكل جديد عن الحريق في
منطقتك .اعلم متى تصبح العودة آمنة.

بإستطاعتي أن أرى وأش ّم رائحة الدخان في
الهواء وأريد أن أستعلم عن ماذا يحدث.

تحقق من موقع  VicEmergencyأو من تطبيق  VicEmergencyلمعرفة ما إذا
كانت هناك عالمات على وجود حريق في منطقتك.

أريد البقاء للدفاع في يوم خطر الحرائق.

من المهم أن تعلم في أقرب مرحلة ممكنة إذا كان هناك حريق في منطقتك حتى يمكنك
تنفيذ مخططك .عندما تكون على علم بحريق ،تابع مراقبة أخبار كل جديد.

ال تعتمد على تنبيه رسمي للرحيل .يمكن أن تندلع حرائق األحراش بسرعة وتهدد
المنازل وحياة األشخاص بدقائق .إذا تلقيت تنبيه ،يجب أن تأخذه بجديّة .إنّ فشل
التجاوب يؤدي إلى الموت.
راقب الظروف في الخارج  -قد تكون على علم بوجود حريق قبل خدمات الطوارئ.
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إذا الحظت شعالت أو عمود
دخان ،اتصل دائما ً وفورا ً بـ
.000

خالل الحريق
إن حرائق األحراش مخيفة ومجهدةّ .
ّ
إن فهم ما
ستتوقعه ووضع تخطيط لما ستقوم به يمكن أن
يساعدك على التأقلم.
ماذا تتوقع

ماذا يمكن أن تشعر

› › -الجمر وحرائق البقعة (بعيدة عن
الحريق الرئيسي) يمكن ان تتقدّم على
الحريق الرئيسي.
وحر وضجيج وعتمة
› ›دخان،
ّ
› ›ضعف الرؤية ،مما يؤدي إلى عدم
معرفة مكان الحريق .والسفر يمكن أن
يكون خطرا ً.
ي اتجاه (أو من
› ›قد تقترب الحرائق من أ ّ
اتجاهين في الوقت نفسه)
› ›وقوع جمر محروق حول ممتلكاتك
لساعات عديدة قبل أو بعد مرور جبهة
الحريق الرئيسي.
› ›انقطاع الطرقات بعامل وقوع األغصان،
وأسالك الكهرباء وسيارات الطوارئ.

› ›باإلضطراب
› ›ضائع الوجهة (ال تعلم أين أنتَ )
› ›غير قادر على التنفس بشكل صحيح
› ›خائف
› ›عطشان وجائع
› ›تعب.

توقع عرقلة في الخدمات

إن أفضل طريقة لتجهيز ذاتك
نفسيا ً هو أن تكتب خطة وتتمرن
عليها ويتمكن الجميع في منزلك
أن يفهمها ووافقوا عليها .وهذا
يسمح في تخفيف اللغط وتضييع
الوقت.
يجب أن تتضمن خطتك حاالت
الطوارئ غير المتوقعة في حالة
فشل خطتك.

العرقلة في خدمة الهاتف ،واإلنترنت والتيار
الكهربائي األساسي والماء شائعة في يوم
الحريق أو في يوم خطر الحريق.
ال تتكل الحصول على التيار الكهربائي
والماء األساسيين .إذا انقطع التيار ،ليس
بإستطاعتك أن تستخدم:
› ›الهواتف الالسلكية
› ›جهاز التحكم عن بعد ألبواب المرآب ،أو
أبواب المداخل األساسية اإللكترونية أو
أجهزة مشابهة.
› ›كومبيوتر وإنترنت
› ›مكيفات هوائية وتبريدات
› ›مضخات كهربائية
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اإلشعاع الحراري
اإلشعاع الحراري هو طاقة الحرارة الشديدة
الناتجة عن حريق األحراش .مثلها مثل
اللهيب الذي تشعر به في نار المخيمات،
ولكن يساوي  50 000ألف مرة أقوى .أن
اإلشعاع الحراري يمكن أن يسبب في أن
تقبض السطوح على النار ،أو تتشقق أو
تكسر النوافذ.
اإلشعاع الحراري هو أكبر قاتل في
الحرائق .وببساطة ال يمكن لجسم اإلنسان
أن يمتص كمية هائلة من اإلشعاع
الحراري.
يمكن أن تحد من اإلشعاع الحراري بواسطة
جسم صلب مثل حائط من باطون أو عمارة.
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إذا وجدت نفسك خارجا ً في مكان حريق
حاول ان تحمي نفسك بـ:
› ›تغطية جلد جسمك إذا كان مكشوفا ً
› ›االبتعاد قدر المستطاع  -المسافة هي
أفضل حماية من اإلشعاع الحراري.
› ›اذهب وراء جسم صلب
› ›ابتعد عن النوافذ ألن اإلشعاع الحراري
يمر من خالل الزجاج.
يمكن أن ّ

تعتبر الطريقة الوحيدة للنجاة من
حريق األحراش وتجنب اإلشعاع
الحراري ،هي أن تغادر باكرا ُ
وتبتعد عن الخطر الذي يهددك.

الجمر
› ›الجمر هي عبارة عن أغصان محترقة،
وأوراق وقطع من الحطام.
› › -يحمل الهواء الجمر ويرميها إلى
األمام أو بعيدا ً عن مكان الحرائق
األساسية في مساحات غير محروقة
ويمكن أن تشعل حرائق جديدة – تُسمى
هذه حرائق البقع.
› ›تقع هجومات الجمر من جراء حمل
الهواء األغصان واألوراق المشتعلة
ووقوعها على أو حول مبنى.

› ›يمكن أن تقع الجمر على رأس الحطام
في المزاريب مما يسبب إشعال النار في
منزلك.
› ›وتعتبر حرائق الجمر هي األكثر شيوعا ً
في تسبب حرائق المنازل خالل حرائق
األحراش.
› ›يمكن أن تحدث هجمات الجمر قبل،
وخالل وبعد حرائق األحراش.
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الهواء

تغير الهواء

يمكن أن تحدث هجمات الجمر على:

إنّ تغيير اتجاه الهواء هو من أحد أخطر
العوامل في تغيير إتجاه الحريق.

› ›سرعة إنتشار الحريق
› ›اتجاه الحريق وحجم هجمات الجمر
› ›طاقة الحريق ،عبر كمية األوكسيجين
› ›إحتمال حدوث حرائق البقع .يحمل
الهواء قطع األوراق المحروقة ،وفروع
أغصان صغيرة وقشر (جمر) ويسبب
وقوعها حرائق أخرى جديدة .وتُسمى
هذه الحرائق بحرائق البقع.

معظم البشر الذين يالقون حتفهم في حرائق
األحراش يواجهون الموت خالل أو بعد
تغير اتجاه الريح.

نقطة اندالع
الحريق

حار ،وجاف
في فكتوريا ،يهب عادة ً الهواء ّ
من الشمال والشمال-الغربي ومعظم الوقت
يلحقه هواء التغيير وجهته جنوبية – غربية.
تغيّر اتجاه الهواء يمكن أن يغيّر حجم وجهة
الحريق .وهذا يجعل الرياح عامل خطير
في الحرائق.

نقطة اندالع
الحريق

اتجاه الهواء

N

ات
جاه
ال
واء
ه
SW
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خيارات اإلنقاذ
إذا بدأ الحريق في مبنى
إذا لجأت إلى مبنى خالل الحريق ،تأكد
من وجود نقطتين للخروج  -بما في ذلك
مخرج مباشر إلى خارج المنزل  -في كل
غرفة تُستخدم كمأوى .معظم الحمامات غير
مناسبة للجوء إليها .وعادة ما تكون بباب
واحد فقط مما يجعل الهروب منها مستحيالً
في حال كان هذا المخرج مسدودا ً بسبب
النيران والحرارة.
تحتوي معظم الحمامات أيضا ً على نوافذ
من البلور ال تسمح لك برؤية الخارج -
أثناء الحرائق من المهم أن تكون قادرا ً
على رؤية الخارج وتعرف ما يحدث.
يجب أن تكون أنت واآلخرين معك في
المبنى ترتدون المالبس الواقية والبنطلونات
سراويل) الطويلة والقمصان ذات األكمام
(ال َ
الطويلة واألحذية المتينة مثل الجزمات
الجلدية (ليس صنادل أو أحذية الجري).
يجب أن تكون المالبس فضفاضة وأن
تكون مصنوعة من ألياف طبيعية مثل
الصوف الخالص أو نسيج القطن الثقيل أو
الجينز.
إذا اندلعت النار في منزلك أثناء وجودك
في الداخل ،يجب عليك أن تتصرف
بسرعة .الزجاج المكسور ،والنيران في
الداخل أو صعوبة في التنفس هي عالمات
تد ّل على أنك تحتاج إلى التصرف بسرعة.
› ›قم بإغالق باب الغرفة التي اندلع فيها
الحريق.
› ›ابقَ منخفضا ً لتقليل تنفس الدخان السام
من حريق المنزل.

› ›ابتعد عن مناطق الحريق في المنزل،
وأغلق جميع األبواب خلفك.
› ›ال تحاصر نفسك في غرفة مع مخرج
واحد فقط.
ً
›› ْ
انتقل خارجا إلى أرض محترقة حيث
مر الحريق من قبل بأسرع ما
يكون قد ّ
يمكنك .من المؤكد أن البقاء داخل منزل
محترق سينتهي بالموت المحتّم.
› ›حاول قدر اإلمكان وضع جسم صلب
بينك وبين اإلشعاع الحراري الناتج عن
الحريق.
› ›إشرب الماء لمنع الجفاف.

إذا حوصرت في السيارة
اتخذ هذه اإلجراءات التالية إذا اقتربت من
دخان أو لهيب ولم يعد باستطاعتك الرجوع
والقيادة بأمان.
قم بموضعة السيارة لتخفيض التعرض
لإلشعاع الحراري:
› ›اركن في مكان بعيد عن األحراش الكثيفة
وعن العشب الطويل – واسعى أن تجد
أرض مقطوعة الشجر.
› ›حاول أن تركن خلف حاجز مثل حائط أو
صخرة ناتئة.
› ›يجب أن تكون الوجهة المثالية للسيارة
في إتجاه جبهة الحريق القادمة.
› ›اركن السيارة على جنب الطريق وأضئ
إشارات الخطر .تكثر حوادث اصطدام
السيارات في حرائق األحراش نتيجة
عدم وضوح رؤية الطريق.

قم باللجوء فقط إلى غرفة لديها
مخرج مباشر إلى خارج المنزل.
إذا كان منزلك مشتعالً ،فستحتاج
إلى مغادرة المنزل واالنتقال إلى
أرض محترقة إن أمكن.

لزيادة نسبة انقاذ حياتك:
› ›ابقَ في السيارة واحكم إغالق الشبابيك
واألبواب.
تستر بحرامات صوفية وانزل تحت
›› ّ
مستوى الشباك – يجب عليك أن تحمي
نفسك من اإلشعاع الحراري الذي سي ّمر
من خالل الزجاج.
› ›إشرب الماء لمنع الجفاف.
حالما تعلم أنَّ واجهة الحريق قريبة:
› ›أقفل جميع المنافذ واطفئ أجهزة التبريد.
› ›أطفئ محرك السيارة.

اإليواء في سيارة أمر خطير
للغاية ويمكن أن يؤدي إلى
إصابة خطيرة أو الوفاة .دائما
خطط للمغادرة في وقت مبكّر
لتجنب هذا الوضع.
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غادر باكرا ً
› ›عندما يكون تصنيف اندالع الحريق عند الخط
األحمر ،يعتبر خيار المغادرة هو دائما ً األكثر أمانةً.
› › -إن وجهات المغادرة باكرا ً يمكن أن تتضمن
منازل العائلة واألصدقاء الذين يسكنون خارج منطقة
الخطر ،منطقة قريبة أو منطقة إعمار.
اختار دائما ً الخيار األكثر سالمةً

مجتمع اللجوء من
الحريق

منازل الجيران المجهزة
تماما ً

منازل مجهزة

أقبية خاصة

التحضير الجيّد
في حال كان خيار مغادرة المناطق الخطرة لم يعد
متوفر ،يمكن أن تكون هناك خيارات قريبة من مكان
تواجدك والتي يمكن أن تحميك.
وتتضمن هذه:
› ›منزل مجهز تماما ً (منزلك أو منزل جيرانك) حيث
يمكنك أن تدافع بنشاط في أيام نسبة خطر الحرائق
القوية والشديدة فقط
› ›ملجأ خاص من حرائق األحراش (قبو) تالئم القوانين
الحالية
› ›ملجأ معيّن مجتمعي من الحرائق.
سالمتك غير مضمونة

آخر مأوى
نهر

مكان أكثر سالمةً في الجوار
(آخر مكان مأوى)

حقل محروث
ومكان فيه ماء
خزان
السيارات الثابتة

بركة سباحة
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في أوضاع حيث ال يوجد أية خيارات أخرى متوافرة،
إتخذ مأوى في الحاالت المذكورة أدناه ألنها يمكن أن
تحميك من اإلشعاع الحراري:
› ›مكان أكثر سالمةً في الجوار (آخر مكان مأوى)
› ›سيارة ثابتة في منطقة مكشوفة
› ›أرض محروثة أو مكان فيه ماء
› ›جسم أرض مائي (أي بحر ،أو بركة سباحة ،أو
خزان أو نهر الخ).
حصول نسبة عالية من صدمات ،أو جرحى أو وفاة.

إتصل بـ 000 :إذا رأيت دخان ،أو لهيب أو جمر
الخط الساخن ﻟ VicEmergency
إلنذارات ولكل جديد عن الحرائق1800 226 226 :
خدمة الترجمة التحريرية والشفهية131 450 :
خدمة التتابع الوطني1800 555 677 :
cfa.vic.gov.au
delwp.vic.gov.au
emergency.vic.gov.au
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