Persian

با ( Fire Danger Ratingدرجه بندی خطر آتش
سوزی) خود را آشنا کرده و بدانید که چه باید بکنید.

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

( Fire Danger Ratingدرجه بندی خطر آتش) پیش بینی می کند که چگونه آتش
هنگام ایجاد آتش سوزی رفتار خواهد کرد و از جمله چقدر خاموش کردن آن دشوار
خواهد بود.
هرچه این میزان خطر بیشتر باشد ،شرایط خطرناک تر است .این درجه خطر آغازگر
اقدام شما است ،بنا بر این امنیت شما مدیون دانستن ( Fire Danger Ratingدرجه بندی
خطر آتش سوزی) منطقه تان است.
در فصل آتش سوزی ،در پخش پیش بینی های وضع هوا ( Fire Danger Ratingدرجه
بندی خطر آتش) در رادیو و تلویزیون و در برخی از روزنامه ها منتشر خواهد شد.
همچنین می توان آن را در تارنمای ( CFAاداره آتش نشانی روستائی)Department ،
( of Sustainability and Environmentوزارت پایداری و محیط زیست) و در Bureau
( of Meteorologyدفتر هواشناسی) یا با تلفن زدن به Victorian Bushfire Information
( Lineخط اطالع رسانی آتش سوزی بیشه زارهای ویکتوریا) شماره
 1800 240 667یا از راه ( National Relay Serviceخدمات رله سراسری) شماره
 1800 555 677پیدا نمود.

یعنی چه؟

CODE RED

چه باید کرد؟

	این بدترین شرایط برای آتش سوزی بیشه زار ( )bushیا
ترک محل آتش سوزی بیشه زار ( )bushfireها در شب قبل یا صبح زود در آن
روز ،امن ترین گزینۀ شما است – صبر نکنید ببینید چه می شود.
چمن زار ها ( )grassfireاست.
از محل های جنگلی ،پر درخت یا چمنزار های بلند و خشک پرهیز کنید.
خانه ها طوری طراحی و بنا نشده اند که در چنین شرایطی
در برابر آتش تاب بیاورند.
	آغاز گر های اقدامات خود را بشناسید – در موارد زیر تصمیم بگیرید:
امن ترین جا این است که از محل هائی که در معرض خطر
– چه وقت ترک خواهید کرد
آتش سوزی بیشه زار ( )bushfireاست دور باشید.
– کجا می روید
– چطور به آنجا می روید
– چه موقع باز می گردید
– اگر نتوانستید آنجا را ترک کنید چه می کنید.

EXTREME

انتظار شرایط گرم ،خشک و بادی را داشته باشید.
اگر آتشی بروز کرد و برجا ماند ،غیر قابل مهار
کردن ،غیر قابل پیش بینی و سریع است.
	خانه هائی که طوری بنا یا نوسازی شده که در برابر
آتش سوزی بیشه زار ( )bushfireها تاب بیاورد ،و
بخوبی آماده شده است و به طور فعال از آن دفاع می
شود ممکن است امن باشد.
در چنین شرایطی شما باید آمادگی دفاعی از لحاظ
جسمی و روحی داشته باشید.

	تنها وقتی ماندن در خانه را به عنوان گزینه ای انتخاب کنید که در باال ترین
سطح از آمادگی باشید .این بدان معنی است که خانۀ شما باید در وضعیتی از
لحاظ بنا و یا نوسازی باشد که در برابر آتش سوزی بیشه زار ()bushfire
ها تاب مقاومت داشته باشد و شما بخوبی آماده شده باشید و اگر آتش سوزی
آغاز شد بتوانید فعاالنه دفاع کنید.
اگر آمادگی شما در باالترین حد نباشد ،ترک به موقع (زودهنگام) مناطقی
که در معرض خطر آتش سوزی بیشه زار ( )bushfireها هستند امن ترین
گزینه است.
از شرایط محلی آگاه شوید .با گوش دادن به رادیوی محلی ،ABC
ایستگاه های رادیوئی خصوصی و برخی از رادیو های جوامع (قومی/
محلی) یا تماشای  ،Sky News TVو مراجعه به  ،cfa.vic.gov.auزنگ
زدن به ( Victorian Bushfire Information Lineخط اطالع رسانی
آتش سوزی بیشه زارهای ویکتوریا) شماره  1800 240 667یا از راه
( National Relay Serviceخدمات رله سراسری)  1800 555 677آگاهی
بدست بیاورید.

severe

انتظار شرایط گرم ،خشک و بادی را داشته باشید.
اگر آتش شروع و پاگیر شد ،ممکن است غیر قابل
مهار باشد.
خانه هائی که به خوبی آماده شده اند و به طور فعال
از آنها دفاع می شود می توانند محل امنی به شمار
آیند.
	شما باید از لحاظ جسمانی و روحی آماده باشید در
چنین شرایطی دفاع بکنید.

خانه هائی که به خوبی آماده شده و به طور فعال از آن ها دفاع بشود می
توانند محل امنی به شمار آیند – به ( Bushfire Survival Planطرح زنده
ماندن در آتش سوزی بیشه زار) خود مراجعه کنید.
اگر آماده نشده اید ،امن ترین گزینه شما در مناطقی که خطر آتش سوزی
بیشه زار ( )bushfire-proneها دارد این است که صبح زود خانه را
ترک کنید.
	از شرایط محلی آگاه شوید .با گوش دادن به رادیوی محلی ،ABC
ایستگاه های رادیوئی خصوصی و برخی از رادیو های جوامع (قومی/
محلی) یا تماشای  ،Sky News TVو مراجعه به  ،cfa.vic.gov.auزنگ
زدن به ( Victorian Bushfire Information Lineخط اطالع رسانی
آتش سوزی بیشه زارهای ویکتوریا) شماره  1800 240 667یا از راه
( National Relay Serviceخدمات رله سراسری)  1800 555 677آگاهی
بدست بیاورید.

very high

در این شرایط اگر آتش شروع شد ،احتمال زیاد دارد
که بشود آن را مهار کرد.
	با چگونگی آغاز آتش سوزی آشنا شوید خطر را به
حد اقل ممکن برسانید.
	در چنین شرایطی ممکن است برای پیشگیری از آتش
سوخت ها را با مهار کردن آتش بزنند مشروط بر
اینکه این کار امن باشد – ببینید که برای چنین کاری
به پروانه نیاز است یا نه.

	 Bushfire Survival Planرا بررسی کنید.
شرایط را زیر نظر داشته باشید.
ممکن است به اقدام شما نیاز باشد.
در صورت لزوم محل را ترک کنید.

high
low-moderate

برای اگاهی بیشتر 1800 240 667 :یا  )National Relay Service( 1800 555 677یا cfa.vic.gov.au

