4 Βαθμολογίες και Προειδοποιήσεις Κινδύνου
Πυρκαγιάς (Fire Danger Ratings and Warnings).

Οδηγός Ασφάλειας
από Δασικές Πυρκαγιές
(Bushfire Safety Guide)
Εύκολο να διαβαστεί

Βαθμολογίες Κινδύνου Πυρκαγιάς
και τι πρέπει να κάνετε.

Οι Βαθμολογίες Κινδύνου Πυρκαγιάς λένε το
πόσο άσχημη θα είναι η δασική πυρκαγιά.

Χρησιμοποιήστε τη Βαθμολογία Κινδυνου
Πυρκαγιάς για να δείτε πότε πρέπει να
ξεκινήσετε το δικό σας Σχέδιο δράσης
κατά των Δασικών Πυρκαγιών.

Βαθμολογία Καταστροφικού Κινδύνου
Πυρκαγιάς.
Αυτό είναι το έντονο κόκκινο χρώμα.

Ο καιρός είναι
● ζεστός
● ξηρός
● ανεμώδης.

Αν αρχίσει μια δασική πυρκαγιά αυτή θα είναι
το χειρότερο είδος πυρκαγιάς.
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Είναι ημέρα Συνολικής Απαγόρευσης Φωτιάς.
Η μόνη σας ασφαλής επιλογή είναι να φύγετε
εγκαίρως.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φύγετε
● το προηγούμενο βράδυ
ή
● το πρωϊ.
Τα σπίτια δεν είναι κατασκευασμένα να
μπορούν να γλυτώσουν από μια δασική
πυρκαγιά.

Μην περιμένετε για προειδοποίηση.
Η Βαθμολογία Καταστροφικού Κινδύνου
Πυρκαγιάς είναι το σήμα σας για να ξεκινήσετε
το Σχέδιό σας δράσης κατά των Δασικών
Πυρκαγιών.

Σελίδα 3

Βαθμολογίες Εξαιρετικού και Σοβαρού
Κινδύνου Πυρκαγιάς
Αυτές είναι
● το ανοιχτό κόκκινο χρώμα
και
● το πορτοκαλί χρώμα.

Ο καιρός είναι
● ζεστός
● ξηρός
● ανεμώδης.

Αν αρχίσει μια δασική πυρκαγιά θα είναι πάρα
πολύ μεγάλη δασική πυρκαγιά.

Είναι ημέρα Συνολικής Απαγόρευσης Φωτιάς.
Θα πρέπει να φύγετε εγκαίρως. Αυτό σημαίνει
● το προηγούμενο βράδυ
ή
● το πρωϊ.
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Να παραμείνετε μόνο όταν
● το σπίτι σας και το κτήμα σας είναι
προετοιμασμένα
και
● μπορείτε να καταπολεμήσετε την πυρκαγιά.

Μην περιμένετε για προειδοποίηση.
● η βαθμολογία Εξαιρετικού Κινδύνου
Πυρκαγιάς
και
● η βαθμολογία Σοβαρού Κινδύνου Πυρκαγιάς
είναι το σήμα σας για να ξεκινήσετε το δικό
σας Σχέδιο δράσης κατά των Δασικών
Πυρκαγιών.
Βαθμολογίες Πολύ υψηλού, Υψηλού
ή Μέτριου Κινδύνου Πυρκαγιάς
Αυτές είναι
● το κίτρινο
● το μπλε
ή
● το πράσινο χρώμα.

Μπορεί ακόμη και τότε να υπάρξει
κίνδυνος για δασική πυρκαγιά μέσα σε
αυτές τις ημέρες.
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Προετοιμαστείτε. Ελέγξτε το Σχέδιό σας
δράσης κατά των Δασικών Πυρκαγιών.
Να είστε έτοιμοι για δράση.

Φροντίστε να μάθετε για την Βαθμολογία
Κινδύνου Πυρκαγιάς της αυριανής μέρας,
μετά τις 4μ.μ.

Μάθετέ την από

● τις ειδήσεις της Τηλεόρασης

● τη Διαδικτυακή τοποθεσία
www.cfs.sa.gov.sa
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● Aνοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή Πληροφοριών
Δασικών Πυρκαγιών
Τηλέφωνο 1800 362 361

● TTY τηλεφωνήστε στον αριθμό 133 677
μετά ζητήστε να σας συνδέσουν με τον
αριθμό 1800 362 361

● Εθνική Υπηρεσία Αναμετάδοσης
(National Relay Service)
τηλεφωνήστε στον αριθμό 1300 555 727
μετά ζητήστε να σας συνδέσουν με τον
αριθμό 1800 362 361

● Facebook
www.facebook.com/countryfireservice

● Twitter @CFSTalk
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Υπάρχουν 3 διαφορετικές προειδοποιήσεις.
Συμβουλές.
Η πυρκαγιά έχει αρχίσει. Δεν κινδυνεύετε
τώρα. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει. Ελέγξτε
το Σχέδιό σας Δράσης κατά των Δασικών
Πυρκαγιών.

Παρακολουθήστε και δραστηριοποιηθείτε.
Η φωτιά έρχεται. Τα πράγματα αλλάζουν.
Δραστηριοποιηθείτε προκειμένου
να προστατέψετε τον εαυτό σας και
την οικογένειά σας.
Ξεκινήστε το Σχέδιό σας Δράσης κατά των
Δασικών Πυρκαγιών.

Επείγουσα προειδοποίηση.
Κινδυνεύετε. Η πυρκαγιά έρχεται
προς τη δική σας κατεύθυνση.
Δράστε τώρα. Ακολουθήστε το Σχέδιό σας
δράσης κατά των Δασικών Πυρκαγιών.
Πρέπει να κάνετε αυτό που σας είπε η
προειδοποίηση.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
μπορεί να λάβετε μήνυμα στο
● τηλέφωνο του σπιτιού σας
● στο κινητό σας τηλέφωνο.
Να θυμάστε ότι μπορεί να σταματήσει να
λειτουργεί το τηλέφωνό σας.
Ίσως να μην λάβετε το μήνυμα.
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Προστατέψτε τον εαυτό σας και το
κτήμα σας.
Ετοιμαστείτε να ξεκινήσετε το Σχέδιο σας
δράσης κατά των Δασικών Πυρκαγιών.
Μην περιμένετε να πάρετε πρώτα την
προειδοποίηση. Μπορεί να μην πάρετε μια
προειδοποίηση. Μπορεί να έρχεται η Πυρκαγιά
● γρήγορα
● χωρίς καμμιά προειδοποίηση.

Το CFS μπορεί να μην έρθει στο κτήμα σας.

Πρέπει να ελέγξετε για την πυρκαγιά.
● Κοιτάξτε γύρω και δείτε αν μυρίζει καπνός
● Κοιτάξτε και δείτε αν ακούγεται η πυρκαγιά
● Μιλήστε στους γείτονές σας.
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Προειδοποιήσεις περί Δασικών
Πυρκαγιών
Πρέπει να ελέγξετε για την προειδοποίηση
περί δασικών πυρκαγιών

● σ
 τον τοπικό σας ραδιοφωνικό σταθμό.
Για παράδειγμα,
–– στο ABC
–– στο Fiveaa

● σ
 την Τηλεόραση. Για παράδειγμα, στις
ειδήσεις του καναλιού ABC

● στο κινητό σας τηλέφωνο.
– Τηλεφωνήστε την Ανοιχτή Γραμμή
Πληροφοριών Δασικών Πυρκαγιών στον
αριθμό:1800 362 361.

● στο τηλέφωνο του σπιτιού σας.
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Θα λειτουργεί το τηλέφωνό σας
σε μια δασική πυρκαγιά;
Ελέγξτε τον τύπο του τηλεφώνου που έχετε
στο σπίτι.

Ασύρματο σταθερό τηλέφωνο σπιτιού.
Θα πρέπει να μπει στην πρίζα. Αν διακοπεί
το ρεύμα θα κοπεί και το ασύρματό σας
τηλέφωνο.

Κινητό τηλέφωνο. Όταν υπάρχουν
πυρκαγιές στην περιφέρειά σας μπορεί να
χάσετε τη λήψη του κινητού σας τηλεφώνου.

Σταθερό τηλέφωνο σπιτιού με καλώδιο.
Χρησιμοποιήστε μόνο ένα τηλέφωνο που έχει
καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Αυτό δεν
μπαίνει στην πρίζα τους ρεύματος. Αν γίνει
διακοπή του ρεύματος το τηλέφωνο αυτό
μπορεί να εξακολουθεί να λειτουργεί. Αυτό
είναι το καλύτερο τηλέφωνο που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε όταν η πυρκαγιά βρίσκεται
κοντά.

Να θυμάστε.
Σε μια δασική πυρκαγιά μπορεί να μην
λειτουργούν όλα τα τηλέφωνά σας.
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Για περισσότερες πληροφορίες

Aνοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή Πληροφοριών
Δασικών Πυρκαγιών
Τηλέφωνο 1800 362 361

TTY τηλεφωνήστε στον αριθμό 133 677 μετά
ζητήστε να σας συνδέσουν με τον αριθμό
1800 362 361

Εθνική Υπηρεσία Αναμετάδοσης
(National Relay Service)
τηλεφωνήστε στον αριθμό 1300 555 727 μετά
ζητήστε να σας συνδέσουν με τον αριθμό
1800 362 361

Διαδικτυακή τοποθεσία www.cfs.sa.gov.au
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Πηγαίνετε στην τοπική σας συνεδρίαση
Αιφνιδιαστικής Επίθεσης Δασικής Πυρκαγιάς
(Bushfire Blitz).
Λάβετε μέρος ή αρχίστε μια Κοινοτική
ομάδα Ασφαλείας για την περιοχή σας,
σε περίπτωση Πυρκαγιάς.
Λάβετε μέρος ή αρχίστε μια Κοινοτική
ομάδα Ασφαλείας για την περιοχή σας,
σε περίπτωση Πυρκαγιάς.

● Facebook
www.facebook.com/countryfireservice

● Twitter @CFSTalk
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Το Κέντρο Μέσων Επικοινωνίας του Scope έγραψε τα Απλά Αγγλικά
(Easy English)τον Αύγουστο του 2013. www.scopevic.org.au
Για να δείτε το αρχικό ενημερωτικό φυλλάδιο, επικοινωνήστε με την
Πυροσβεστική Υπηρεσία Country Fire Service (CFS).
Το Mayer-Johnson LLC μας λέει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
τα Picture Communication Symbols © 1981– 2013.
Το Mayer-Johnson LLC μας λέει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
το πακέτο ThinLine. © 2010 – 2013.
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