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Uvijek morate znati koji
je Fire Danger Rating i
što treba učiniti.

Stay aware of the Fire Danger
Rating and know what to do.

Fire Danger Rating predviđa kako bi se požar mogao ponašati,
ukoliko se razbukta, kao i koliko bi ga bilo teško ugasiti.
Što je viši rang opasnosti, opasniji su uvjeti. Rang opasnosti vam
je najava što trebate učiniti, pa u svrhu zaštite svoje sigurnosti,
morate znati Fire Danger Rating na svom području.
Tijekom sezone požara, Fire Danger Rating će biti uključen u
vremensku prognozu, objavljen na radiju i televiziji i u nekim
novinama.
Fire Danger Rating možete naći i na internetskim stranicama
CFA, Department of Sustainability and Environment i Bureau
of Meteorology, nazvati Victorian Bushfire Information Line na
1800 240 667 ili putem National Relay Service na 1800 555 677.

ŠTO TO ZNAČI?

ŠTO TREBAM UČINITI?

CODE RED

 vo su najgori uvjeti za šumski požar (bush)
O
ili požar travnatih površina (grassfire).
Kuće nisu projektirane niti građene kako bi
mogle izdržati požar u ovim uvjetima.
	Najsigurnije je maknuti se sa svih površina
na kojima je rizik od šumskog požara
(bushfire) izuzetno velik.

	Napuštanje područja velike opasnosti od šumskog
požara (bushfire) noć prije ili rano ujutro na dan opasnosti
najsigurnija je opcija – nemojte čekati da vidite što će biti.
	Izbjegavajte šumovita područja, gusti šiprag i visoku
suhu travu.
	Odredite što je vama upozorenje da morate poduzeti
mjere – donijeti odluku:
– kada ćete otići
– kamo ćete otići
– kako ćete doći do tamo
– kada ćete se vratiti
– što ćete učiniti ako ne budete mogli otići.

EXTREME

	Očekujte vrlo vruće, suhe i vjetrovite uvjete.
	Ako se pojavi požar i počne se širiti, neće ga
biti moguće kontrolirati, biti će nepredvidljiv
i brzo će se kretati. Javljat će se nova
mjesta požara, sve brže i dolazit će iz raznih
smjerova.
	Kuće koje se nalaze na mjestima ili su
građene ili modificirane da mogu izdržati
požar (bushfire), koje su dobro pripremljene
i mogu se aktivno braniti, mogu pružiti
sigurnost.
Morate biti fizički i psihički spremni braniti
kuću u takvim uvjetima.

	Uzmite u obzir ostajanje na svom posjedu samo ako ste
pripremljeni na najvišem stupnju. To znači da vaša kuća
mora biti smještena i građena ili modificirana da može
izdržati požar, da ste dobro pripremljeni i možete aktivno
braniti kuću, ako je požar (bushfire) već započeo.
	Ako niste pripremljeni na najvišem stupnju, rano napuštanje
područja velike opasnosti od požara (bushfire) je
najsigurnija opcija.
	Pratite kavi su lokalni uvjeti. Informirajte se slušajući lokalnu
ABC postaju, komercijalne i određene društvene radijske
postaje ili gledajte Sky News TV, posjetite cfa.vic.gov.au,
nazovite Victorian Bushfire Information Line na 1800 240 667
ili putem National Relay Service na 1800 555 677.

severe

	Očekujte tople, suhe i vjerojatno vjetrovite
uvjete.
	Ako vatra započne i počne se širiti, moguće
je da je neće biti moguće kontrolirati.
	Dobro pripremljene kuće koje se aktivno
brane mogu pružiti sigurnost.
	Morate biti fizički i psihički spremni braniti
kuću u ovim uvjetima.

	Dobro pripremljene kuće koje se aktivno brane mogu pružiti
sigurnost - provjerite svoj plan za preživljavanje u požaru
(Bushfire Survival Plan).
	Ako niste pripremljeni na najvišem stupnju, rano napuštanje
područja velike opasnosti od požara (bushfire-prone) je
najsigurnija opcija.
	Pratite kavi su lokalni uvjeti. Informirajte se slušajući lokalnu
ABC postaju, komercijalne i određene društvene radijske
postaje ili gledajte Sky News TV, posjetite cfa.vic.gov.au,
nazovite Victorian Bushfire Information Line na 1800 240 667
ili putem National Relay Service na 1800 555 677.

very high

	Ako započne požar, u ovim uvjetima se
najvjerojatnije može držati pod kontrolom.
	Morate znati kako požar može započeti i
učinite sve kako bi se opasnost od požara
smanjila na minimum.
	Kontrolirano paljenje može se provesti u tim
uvjetima, ako je sigurno - provjerite jesu li na
snazi dozvole za paljenje vatre.

	Provjerite svoj plan za preživljavanje u požaru (Bushfire
Survival Plan).
Pratite uvjete.
Možda je potrebno reagirati.
Napustite kuću ako je potrebno.

high
low-moderate

Za podrobnije informacije: 1800 240 667 ili 1800 555 677 (National Relay Service) ili cfa.vic.gov.au

