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Όταν πάτε διακοπές

Οδηγός Ασφάλειας από Δασικές
Πυρκαγιές (Bushfire Safety Guide)

Εύκολο να διαβαστεί

Προετοιμάστε για τις διακοπές σας ένα σχέδιο
δράσης κατά των δασικών πυρκαγιών.
Μπορεί να υπάρξει κίνδυνος για πυρκαγιά
όταν πάτε για διακοπές.

Πάρτε μαζί σας προστατευτικά ρούχα για
τη δασική πυρκαγιά.

Φροντίστε να μάθετε για την Απαγόρευση
Φωτιάς της τοπικής Περιφέρειας.

Φροντίστε να μάθετε τη Βαθμολογία Κινδύνου
Πυρκαγιάς (Fire Danger Rating) για την
περιφέρεια.

Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς φωτιάς.
Μπορείτε να ανάψετε
● ένα BBQ
ή
● μια φωτιά κατασκήνωσης;
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το
Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 - Πρέπει να
κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο
λειτουργεί η πυρκαγιά.
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Μην πηγαίνετε για περπάτημα στο δάσος τις
● ημέρες Καταστροφικού Κινδύνου Πυρκαγιάς
● ημέρες Εξαιρετικού Κινδύνου Πυρκαγιάς
● ημέρες Σοβαρού Κινδύνου Πυρκαγιάς

Αν έχετε κολλήσει σε μια δασική πυρκαγιά
πηγαίνετε σε

● ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης

● σε περιοχή που δεν έχει δέντρα.
Για παράδειγμα, σε
–– μια μάντρα
ή
–– σε γήπεδο
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● σε χαμηλό έδαφος. Στους πρόποδες
ενός λόφου

● πίσω από έναν στέρεο τοίχο.
Για παράδειγμα, ένα
–– κτίριο με τουαλέτες
–– τούβλινο τοίχο.

Μην μπαίνετε μέσα σε δεξαμενή νερού.

Η ενημέρωση για ασφάλεια είναι διαφορετική
σε άλλες πολιτείες.

Ακούστε το ραδιοφωνικό σταθμό του ABC για
την τοπική ενημέρωση.
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Εγκλωβιστήκατε μέσα στο
αυτοκίνητό σας

Τι πρέπει να κάνετε

● Να μείνετε στο αυτοκίνητο
● Να οδηγήσετε σ’ένα καθαρό έδαφος
● Να παρκάρετε έξω από το δρόμο

● Να κλείσετε τα παράθυρα και τους
εξαεριστήρες
● Να σβήσετε τον κλιματισμό και την μηχανή

● Να ξαπλώσετε στο πάτωμα του
αυτοκινήτου σας
● Να βάλετε μια μάλλινη κουβέρτα
επάνω σας.
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Για περισσότερες πληροφορίες

Ανοιχτή 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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