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Ваш водич за
преживљавање

1. верзија

cfa.vic.gov.au

Да ли ми прети опасност од пожара?
Не морате да живите
ван града да бисте били
изложени опасности.

Пожари избијају на овим
подручјима:

Пожари могу да избију тамо
где се предграђа граниче
са шумом или на градским
подручјима ако око куће
има траве или грмља или
ако је кућа поред парка.

Близу или у густој или
проређеној шуми

Близу или на
ливадама или
пашњацима

У близини
приобалног
жбуња

2  

Где се предграђа
граниче са шумом или
ливадама

Колика је опасност данас?
Информишите се о категорији опасности од
пожара која важи за ваше подручје или подручје
које посећујете. То је врло важно – категорије
опасности од пожара и тотална забрана паљења
ватре се проглашавају по подручјима.
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ИНФОРМИШИТЕ СЕ О ДНЕВНОЈ КАТЕГОРИЈИ
ОПАСНОСТИ ОД ПОЖАРА

ИНФОРМИШИТЕ СЕ О РЕСТРИКЦИЈАМА

CODE RED

TOTAL FIRE BAN
Категорије опасности од пожара
(Fire Danger Ratings – FDR) вам говоре који је
степен опасности од пожара ако избије – што
виша категорија, то су опаснији услови.

Тотална забрана паљења ватре (Total
Fire Bans) вам говори шта можете а шта
не можете да радите и које активности су
забрањене одређеним данима током месеци
када је опасност од пожара велика.
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Шта могу, а шта не могу?
Законске рестрикције ступају на снагу током периода опасности од пожара и тоталне забране
паљења ватре. Брошура под називом “Шта могу, а шта не могу” (која је доле приказана) детаљно
описује шта можете, a шта не можете да радите када је ограничено паљење ватре на отвореном.
Погледајте сајт cfa.vic.gov.au/can да видите ову важну брошуру..
Да ли могу да
правим роштиљ,
запалим логорску
ватру или ватру да
се загрејем?

can i or can’t i?
Updated August 2012

This brochure details 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 municipality by municipality at the onset of warmer weather. These
restrictions are in place until 1 May unless revoked or varied. In State forests, National, State and Regional
Parks and on protected public land, fire restrictions are in force all year round. Contact local DSE and Parks
Victoria offices for advice on fire restrictions for these areas.
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.

Can I or can’t I?
Can I have a barbecue,
light a campfire or light
a fire for warmth or
comfort?

I run a meal preparation
business (eg. catering),
or am a community/
charitable/fundraising
or similar organisation.
Can I set up and light
a fire to operate a
barbecue or a spit at
outdoor functions?

During Fire Danger Period
Yes

Yes

But only if:
The wind is not more than 10 kph
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 barbecue 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
A person is in attendance at all times while
the fire is alight and has the capacity and
means to extinguish the fire
The fire is completely extinguished before
the person leaves.
Note that in accordance with the CFA Act,
a “properly constructed fireplace” means a
fireplace that is constructed of stone, metal,
concrete or any other non-flammable material
so as to contain the perimeter of the fire.
A commercially produced barbecue would be
considered a properly constructed fireplace.
But only if:
The wind is not more than 10 kph
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 appliance
(barbecue or spit) is clear of flammable
material
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
The fire is completely extinguished before
the person leaves.

mfb.vic.gov.au

On Total Fire Ban Days
Barbecues that are fixed appliances:
fired by gas or electricity, being permanently
fixed structures built of stone, metal,
concrete or another non-flammable material
designed exclusively for meal preparation
or that use only gas or electricity, are
designed and commercially manufactured
exclusively for meal preparation (including
portable barbecues), and when alight are
placed in a stable position, provided that:
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 vessel with at least
10 litres of water for immediate use
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 adult leaves.
Campfires, fires for warmth or personal
NO
comfort are banned during Total Fire Ban Days.
Solid and liquid fuel barbecues and ovens are
also banned during Total Fire Ban Days.

Yes

Да ли могу да користим самоходну
пољопривредну механизацију,
тракторе, ротационе косачице,
машине за земљане радове,
ископавање или изградњу путева
са топлотним мотором?

But only if you have a written permit issued
Yes by CFA or MFB and you comply with the
conditions of that permit.
A community organisation, a charitable organisation
or an organisation involved in fundraising
(for example, a school or sporting group involved
in fundraising) may apply for permission to light a
fire to prepare meals for other people in the course
of their business. These permits are issued by –
and at the discretion of – local CFA District offices,
CFA Headquarters or MFB Zone offices.
Municipal Fire Prevention Officers cannot issue
these permits.

cfa.vic.gov.au

Да ли могу да
користим моторну
тестеру, тример за
траву или жбуње или
косилицу за траву?

Спаљивање
Када рестрикције ступе на снагу у вашем округу или
општини (познато као период опасности од пожара Fire Danger Period*), не можете да палите ватру на
отвореном простору осим ако немате дозволу за то
или ако се не придржавате одређених ограничења.
Можете да поднесете молбу
за издавање дозволе вашој
локалној грофовији или
општини. Такође морате
да обавестите Emergency
Services Telecommunications
Authority - или ESTA – ако
вршите спаљивање, на телефон
1800 668 511.
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Треба да им кажете:
›› место
›› датум
›› када очекујете да ћете почети
и завршити
›› шта намеравате да спалите
›› процењени обим терена
на коме ће да се врши
спаљивање.

Потребна вам је дозвола да
вршите спаљивање током
периода опасности од
пожара.

*П
 ериод опасности од пожара
почиње пред почетак сезоне
пожара и проглашава га CFA
за сваки округ или општину.
Погледајте сајт cfa.vic.gov.au
или се обратите вашем
локалном округу или општини
за најновије информације.

Велике одлуке
У најмању руку, ово су десет ствари о којима треба да разговарате са својом
породицом и да донесете одлуке пре него што почне сезона пожара.
10 важних одлука које треба
да донесете са својом
породицом
	Која категорија опасности
од пожара је ваш сигнал да
треба да одете?
	Да ли ћете отићи рано ујутру
или претходно вече?
	Где ћете отићи?
	Којим правцем ћете ићи – и
који је ваш алтернативни
правац ако је пожар већ
захватио то подручје?
	Шта ћете понети са собом?
	Шта ћете урадити са
домаћим љубимцима или
стоком?
	Са ким још треба да
разговарате о томе где
идете?

Ранији одлазак – шта то
значи?

Одлука о томе када да одете
је најважнија одлука коју ћете
икада донети.

‘Ранији одлазак’ значи да ћете
бити удаљени од подручја са
високим ризиком пре него што се
појави било какав знак пожара.
То не значи чекање упозорења
или сирене. То не значи чекање
док не видите или осетите дим. А
то сигурно не значи чекање док
неко не покуца на врата.

Вожња кроз шумски пожар је
изузетно опасна и може да буде
погубна. Вожња која обично
траје пет минута може да потраје
два сата због затворених путева,
застоја у саобраћају, судара, дима,
обореног дрвећа и ужареног
пепела који могу да засметају.

Пожари могу да избију и да се
прошире врло брзо. Ранији
одлазак је најсигурнија опција
за свакога ко живи на подручју
са високим ризиком од шумског
пожара. Многи људи су погинули
покушавајући да оду у последњи
час.

Планирајте унапред тако да знате
како ћете отићи. Упознајте се
са различитим путевима којима
можете да изађете са тог подручја –
неки могу да буду затворени, ако је
у близини већ избио пожар.
Ви треба да донесете одлуку
где ћете отићи када се ради
о дану са високим ризиком.
Немојте да чекате да видите.

	Да ли постоји неко ван
вашег комшилука коме
треба да помогнете или да
проверите како им је?
	Како ћете да се
информишете о
упозорењима и најновијим
вестима?
	Шта ћете урадити ако избије
пожар на вашем подручју, а
не можете да одете?
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Пре почека сезоне пожара
	Спакујте торбу за хитне
случајеве са неопходним
стварима и нека вам она
буде надохват руке.

	Вежбајте паковање ствари
у аутомобил да знате
колико времена ће вам
бити потребно.

	Снимите важне документе
и фотографије на
меморијски штапић.

	На тврдим копијама
ауто карата обележите
главне правце кретања,
као и резервне правце и
бензинске пумпе. На сајту
cfa.vic.gov.au проверите да
ли постоји информативни
водич са мапом за ваш град
или предграђе.

	Купите радио транзистор,
јаку батеријску лампу и
резервне батерије.
	Меморишите важне
телефонске бројеве у
именик вашег мобилног
телефона, укључујући
бројеве чланова
породице и Victorian
Bushfire Information Line
(Информативне службе
за пожаре у Викторији).
Набавите резервни
мобилни телефон чија
батерија треба увек да буде
пуна за хитне случајеве.
Преузмите FireReady
апликацију ако имате
паметни телефон.
	Спремите заштитну
одећу (дугих рукава и од
природног материјала као
што је памук) за сваког
члана породице.
	Ставите вунену ћебад у
аутомобил да вам служи
као заштита ако вас пожар
затекне на путу.
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	Договорите се са свим
особама које планирате
да посетите или код којих
планирате да боравите
када одете раније.
	Поразговарајте
са комшијама или
пријатељима у близини о
начинима на које можете
да помогнете једни
другима.
	Не заборавите кућне
љубимце. Проверите да
ли су торбе за ношење
кућних љубимаца
стављене у торбу за хитне
случајеве или спаковане
у аутомобилу. Ако имате
коње, проверите да ли
можете да их одведете
негде другде, ако неће
бити безбедни на вашем
имању.

Не заборавите да извршите
припреме и за ваше кућне
љубимце. Проверите да
ли ваш кућни љубимац
има идентификациони
привезак и ставите следеће
предмете у торбу за хитне
случајеве:
› одговарајуће
транспортере или поводац
› лекове
› додатке исхрани
› храну и воду за пиће
› познати предмет (играчку,
кревет, храну коју воли
да једе) који ће да им
помогне да смање стрес.

Ваша торба за хитне случајеве
Торба са резервном
одећом за пресвлачење,
тоалетним потрепштинама
и хигијенским артиклима
за боравак преко ноћи.

Важни предмети
› исправа са
фотографијом
› пасош
› фотографије
› тестамент
› накит
› полисе осигурања

Одговарајућа
количина воде и
хране
Вунена
ћебад

Лекови и комплет
за прву помоћ

Мобилни телефон
и пуњач батерије

Радио транзистор, батеријска
лампа и резервне батерије

Подаци за контакт
› лекар
› општина
› снабдевач струјом
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Данима када постоји
опасност од пожара
	Будите информисани
користећи више извора
информација, тако да знате
да ли је избио пожар близу
вас.
	Одведите стоку на
безбедно место, а кућне
љубимце оставите на
безбедном месту спремне
да их ставите у аутомобил.
	Спакујте личне ствари као
што су резервна одећа
за пресвлачење за сваку
особу и играчке за децу и
кућне љубимце и ставите
их у аутомобил.
	Ако вам је аутомобил
паркиран иза електричних
врата гараже или капије,
извезите га и паркирајте на
прилазном путу окренутом
ка улици или на улици са
стране.
	Отклоните све ствари
око куће, са веранде, из
дворишта и перголе које
могу лако да се запале. То
укључује отираче, спољни
намештај и цепанице.

Последње ствари које треба да
урадите пре него што одете:
	Ставите последње ствари
у торбу за хитне случајеве
као што су лекови, рецепти
за лекове, пуњачи батерија
за мобилне телефоне,
храну за кућне љубимце и
воду за свакога.
	Спакујте ствари у
аутомобил и не заборавите
најважније ствари, као
што су новчаник, кредитне
картице, кључеви,
документи о банковним
рачунима, здравственом
и другом осигурању (ови
документи требало би
лако да се нађу на УСБ
меморији или у фасцикли).
	Искључите гас на главном
прекидачу.
	Зачепите олучне цеви и
делимично напуните олуке
водом, само ако имате
времена.
	Проверите да ли свако носи
или има заштитну одећу –
дуге панталоне, кошуље са
дугим рукавима и чврсте
ципеле, као што су кожне
чизме. Одећа треба да је
комотна и од природног
влакна као што је чиста
вуна, тешки памук или
тексас платно. Немојте да
носите синтетичку одећу.
	Кажите људима да одлазите.
	Затворите сва врата и
прозоре и закључајте врата.
	Оставите предњу или
улазну капију отворену.

8  

Немојте да чекате да
видите. Никада не би
требало да чекате да
видите шта се дешава
током шумског пожара.
Ако касно кренете то значи
да ћете бити на путу када
су услови најопаснији или
нећете моћи да прођете
уопште.
Што дуже будете чекали,
то је већа опасност по ваш
живот.

Будите информисани
Током сезоне пожара
треба да се потрудите
да будете информисани

КОЈА ЈЕ РАЗЛИКА?
КАТЕГОРИЈЕ ОПСАНОСТИ ОД ПОЖАРА
вам говоре која опасност прети од пожара
ако избије.
ТОТАЛНА ЗАБРАНА ПАЉЕЊА ВАТРЕ вам
говори шта можете, а шта не можете да радите
данима када пожар може да се прошири врло
брзо и измакне контроли.
УПОЗОРЕЊА вам говоре да је пожар већ избио.

УПОЗОРЕЊА И НАЈНОВИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Степени упозорења
Постоје три различита степена
упозорења – обавештење,
мотрење и поступање и
упозорење о ванредној ситуацији.
Не очекујте да ће упозорења бити
издата одређеним редоследом.
Прво упозорење које чујете може
да буде о ванредној ситуацији.

CODE RED

TOTAL FIRE BAN

Нека вам постане навика:
› да проверавате категорију
опасности од пожара сваког
дана током сезоне пожара
› да сазнате да ли је на снази
тотална забрана паљења
ватре
› да проверавате да ли су
издата упозорења, нарочито
данима када је време топло,
суво и ветровито.

Проверите
FireReady
апликацију
за најновије
информације
о категорији
опасности
од пожара и тоталној
забрани паљења ватре, као
и информације, упозорења и
локације тренутних пожара.
Преузмите бесплатну
апликацију за Apple and
Android уређаје.

ОБАВЕШТЕЊЕ Пожар је избио на вашем
локалном подручју. Морате да се информишете
и да пратите ситуацију.
МОТРЕЊЕ И ПОСТУПАЊЕ Пожар се креће
према вама. Услови се мењају и ви морате одмах
да почнете да предузимате мере да се заштитите.
УПОЗОРЕЊЕ О ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ
Прети вам непосредна опасност и морате одмах
да предузмете мере. Пожар ће вас угрозити.
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Где се могу добити упозорења
и најновије информације

Локалне вести

1800 240 667

Online

Слушајте ABC Local Radio,
комерцијалне и одређене
локалне радио станице и
гледајте Sky News TV.

 нформативна служба за
И
пожаре у Викторији (Victorian
Bushfire Information Line VBIL) – позиви су бесплатни.

CFA сајт: cfa.vic.gov.au

Друштвени медији

1800 555 677

131 450

Twitter @CFA_Updates и
facebook.com/cfavic

 собе које су глуве, не чују
О
добро или имају говорну
ману или проблеме са
комуницирањем могу да
контактирају VBIL преко
Националне релејне службе.


Ако
не говорите енглески,
позовите Службу
преводилаца и тумача да
бисте добили преведене
информације.

DEPI сајт: depi.vic.gov.au
MFB сајт: mfb.vic.gov.au
VicEmergency сајт:
emergency.vic.gov.au

У НЕКИМ ОКОЛНОСТИМА
Можете да добијете СМС
поруку преко вашег
мобилног телефона.
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Можете да добијете позив
преко фиксног телефона.

Упознајте се са локалним станицама које емитују
информације о ванредним ситуацијама
То су:
››
››
››
››
››
››

ABC local radio
SKY NEWS TV
UGFM – Radio Murrindindi
Stereo 974
Plenty Valley FM
Разне комерцијалне станице широм Викторије.

Упозорење о ванредној
ситуацији (Emergency
Alert) је систем који
користе службе за
ванредне ситуације да
пошаљу говорне поруке
фиксним телефонима и
СМС поруке мобилним
телефонима о ванредним
ситуацијама. За више
информација погледајте
сајт emergencyalert.gov.au

Комплетан списак можете да нађете на сајту firecommissioner.vic.gov.au

Када да проверите да ли је издато упозорење
Постоје разне ситуације када би требало да пратите ситуацију и проверите да ли је издато упозорење о
пожару и да ли има нових информација.
КАДА

ШТА ТРЕБА ДА РАДИТЕ

Ако је време тог дана топло, суво и
ветровито.

Током лета, редовно проверавајте да ли има нових информација.
Пожари могу да избију изненада у било које време.

Ако тог дана постоји опасност од
пожара. Ако сте отишли рано или се
припремате да одете.

Проверите да ли је правац којим сте планирали да пођете
безбедан. Пратите информације о пожарима у вашем крају.
Проверите када је безбедно да се вратите.

Ако видите или осећате дим у ваздуху
и желите да проверите шта се дешава.

Погледајте сајт VicEmergency или FireReady апликацију да
видите да ли има наговештаја о пожару у вашем крају.

Ако остајете да се браните од пожара
на дан када постоји опасност од
пожара.

Важно је да сазнате што је пре могуће ако избије пожар у
вашем крају, како бисте могли да примените ваш план. Када
сазнате да је избио пожар, наставите да пратите најновије
информације.

Немојте се ослањати на службена упозорења да треба да
одете. Шумски пожари могу брзо да избију и да угрозе
куће и животе у року од неколико минута. Ако добијете
упозорење, морате га озбиљно схватити. Ако ништа не
предузмете то може да буде погубно.

Ако видите пламен
или стуб дима, одмах
позовите 000.

Пратите информације које се односе на оближње градове,
јер можда ваше град или предграђе неће бити споменут/о.
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Током пожара
Шумски пожари су стравични и изазивају
стрес. Ако знате шта да очекујете и ако имате
план о томе шта треба да предузмете, то може
да вам помогне да се изборите са ситуацијом.
Шта можете да очекујете

Како можете да се осећате

›› Ужарени пепео и тачкасте
пожаре који се крећу испред
главног пожара
›› Дим, топлоту, буку и таму
›› Недостатак видљивости што
отежава да се установи где је
пожар. Путовање је опасно
›› Пожар који се приближава из
било ког правца (или из два
правца истовремено)
›› Ужарени пепео који пада око
вашег имања више сати пре
или након што прође главни
пожарни фронт
›› Путеве закрчене палим
гранама, електричним
водовима и колима хитне
помоћи.

›› Збуњено
›› Дезоријентисано
(не знате где се налазите)
›› Не можете правилно да
дишете
›› Уплашено
›› Жедни и гладни
›› Уморно.

Очекујте прекиде
постојећих услуга
Прекиди постојећих телефонских
веза, интернета и у снабдевању
струјом и водом су уобичајени
током пожара или на дан када
прети опасност од пожара.
Не рачунајте да ћете имати
струју и воду. Ако нестане
струје, нећете моћи да
користите:
›› Бежичне телефоне
›› Врата од гараже или капије
на даљинско управљање или
сличне уређаје
›› Компјутер и интернет
›› Клима уређаје и уређаје за
хлађење
›› Електричне пумпе.
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Најбољи начин да се
ментално припремите је
да имате написан план
који сте увежбали и који
разумеју и на који су
пристали сви чланови
вашег домаћинства. То ће
помоћи да се смањи збрка
и губљење времена.

Зрачећа топлота
Зрачећа топлота је интензивна
топлота која зрачи током
шумског пожара. Слична је
топлоти која се осећа поред
логорске ватре, али може
да буде до 50.000 пута јача.
Зрачећа топлота може да запали
површине објеката, изазове
пуцање и ломљење прозора.
Зрачећа топлота је највећи
узрок смрти током пожара.
Људско тело једноставно не
може да апсорбује велике
количине зрачеће топлоте.
Зрачећу топлоту могу да
блокирају солидни објекти као
што су бетонски зид или зграда.

Ако вас пожар затекне
напољу, покушајте да се
заштитите на следећи начин:
›› Покријте откривене делове
тела
›› Удаљите се што више
можете – ако удвостручите
удаљеност од пожара то може
да смањи јачину зрачеће
топлоте четири пута
›› Склоните се иза солидног
објекта
›› Удаљите се од прозора јер
зрачећа топлота може да
прође кроз стакло.

Једини сигуран начин да
преживите шумски пожар
и да избегнете зрачећу
топлоту је да одете раније и
да се на тај начин удаљите
од опасности.
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Ужарени пепео
›› У жарени пепео су гранчице,
лишће и отпаци који горе.
›› Ужарени пепео носи ветар
и пада испред или даље од
главног пожара на подручја
која није захватио пожар и
може да изазове нове
пожаре – ти пожари се зову
тачкасти пожари.
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›› До налета ужареног пепела
долази када гранчице и
лишће које носи ветар почну
да падају на или око зграде.
›› Ужарени пепео може да
падне на накупљено лишће
и гранчице у олуцима и да
изазове пожар на вашој кући.

›› Налет ужареног пепела је
најчешћи узрок пожара на
кућама током шумског пожара.
›› До налета ужареног пепела
може да дође пре, у току или
после шумског пожара.

Ветар

Промена правца ветра

Ветар значајно утиче на:

Промена правца ветра је
један од најопаснијих утицаја
на то како ће се пожар
понашати.

›› Брзину којом се пожар шири
›› Правац којим се пожар креће
и дужину ватреног фронта
›› Интензитет пожара, тако што
добија више кисеоника
›› Вероватноћу избијања
тачкастих пожара. Ветар носи
запаљено лишће, гранчице
и кору од дрвета (ужарени
пепео) испред пожара и
изазива нове пожаре. Ти
пожари се зову тачкасти
пожари.

Многе особе које су погинуле
у шумским пожарима нашле су
се затечене током или после
промене правца ветра.

N

У Викторији, топли и суви
ветрови обично дувају са
севера и северозапада и често
их прате југозападне промене
ветра.
Промена правца ветра може
да промени дужину ватреног
фронта. То значи да је ветар
врло опасан фактор током
шумског пожара.

МЕСТО
ИЗБИЈАЊА
ПОЖАРА

МЕСТО
ИЗБИЈАЊА
ПОЖАРА

ПРАВАЦ ВЕТРА

РА

АЦ

SW

Т
ВЕ

АВ
ПР
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Опције за преживљавање
Ако се затекнете у згради
Ако се склањате у зграду током
шумског пожара, проверите да
ли имате више од једног излаза у
свакој просторији коју користите
као склониште. Већина купатила
није подобна да се користи као
склониште. Она обично имају
само једна врата што може
онемогућити бежање ако је тај
излаз блокиран пламеновима
или топлотом. Свако склониште
у кући или згради треба да има
два излаза.
Већина купатила такође има
мутно стакло на прозорима
кроз које не може да се види –
током шумског пожара важно је
да можете да видите и да знате
шта се догађа напољу.
Ако пожар избије у кући док
сте унутра, морате брзо да
поступите.
›› Затворите врата од просторије
коју је захватио пожар.
›› Преместите се на други крај
куће и затворите сва врата из
вас.
›› Пазите да вас пожар не
затекне у просторији са само
једним излазом.
›› Изађите напоље на место
где је већ прошао пожар чим
будете могли.
›› Где год је то могуће, покушајте
да поставите солидан
предмет између вас и зрачеће
топлоте од пожара.
›› Пијте воду да спречите
дехидрацију.
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Ако се затекнете у
аутомобилу
Предузмите следеће мере ако
наиђете на дим или пламенове,
а не можете да окренете возило
и да се одвезете до безбедног
места.
1) Поставите аутомобил тако
да је најмање изложен
зрачећој топлоти:
›› П
 аркирајте аутомобил даље
од густог жбуња и високе
таве – покушајте да нађете
чист простор.
›› Ако је могуће, паркирајте
аутомобил иза заклона
као што је зид или камено
узвишење.
›› По могућности, аутомобил
би требало да буде окренут
према пожарном фронту који
се приближава.

›› Паркирајте аутомобил
поред пута и укључите
упозоравајућа светла. Судари
током шумског пожара
су чести због смањене
видљивости на путу.
2) Да бисте повећали изгледе
да преживите:
›› О
 станите у аутомобилу и
добро затворите прозоре и
врата.
›› Покријте се вуненим
ћебадима и сагните се испод
нивоа прозора - морате да се
заштитите од зрачеће топлоте
која ће проћи кроз стакло.
›› Пијте воду да спречите
дехидрацију.
3) Чим постане свесни да је
ватрени фронт близу:
›› З атворите све отворе и
искључите клима уређај.
›› Искључите мотор.

Напустите раније
›› Када је категорија опасности од пожара
“Црвено упозорење” (Code Red), увек
је насигурнија опција да раније одете.
›› Одредишта за особе које одлазе раније
могу да буду куће других чланова
породице и пријатеља који живе на
подручјима која су ван опасности,
оближњи градови или друга насељена
места.
Увек најбезбеднија опција

Добро се припремите

Склониште од
пожара у заједници

Ако одлазак са високоризичног подручја
више није опција, можда у близини постоје
места где ћете моћи да се заштитите.
Добро припремљена
кућа комшије

Приватни
бункер

То су:
›› добро припремљена кућа (ваша или ваше
комшије) коју можете активно да браните
само данима када је категорија опасности
од пожара озбиљна и екстремна
›› приватно склониште од шумског пожара
(бункер) које задовољава важеће прописе
›› означено склониште од пожара у
заједници.

Добро
припремљена
кућа

Ваша безбедност није загарантована

Последње уточиште
Neighbourhood Safer
Place (последње
уточиште)

У ситуацијама где не постоје друге опције,
склањање на једно од доле наведених
места може да вас заштити од зрачеће
топлоте:

Река

›› N
 eighbourhood Safer Place (последње
уточиште)

Изорано поље и
резерват
Брана
Стационарни
аутомобили

Базен

›› стационарни аутомобил на чистом
простору
›› изорано поље или резерват
›› водена површина (тј. плажа, базен,
брана, река, итд.).
Висок ризик од трауме, повреде или смрти.
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Белешке
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Позовите: 000 ако видите дим, пламен или ужарени пепео
Информативна служба за пожаре у Викторији (VBIL)
за упозорења и најновије информације: 1800 240 667
Служба преводилаца и тумача: 131 450
Национална релејна служба: 1800 555 677
www.cfa.vic.gov.au
www.depi.vic.gov.au
www.emergency.vic.gov.au

1. верзија

cfa.vic.gov.au

