ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, είναι σημαντικό να μείνετε ενημερωμένοι για την
κατάσταση στην περιοχή σας έτσι ώστε εσείς και το νοικοκυριό σας να μπορείτε να θέσετε
σε δράση το δικό σας Σχέδιο Επιβίωσης σε Δασική Πυρκαγιά το συντομότερο δυνατόν.
Η Αγροτική Πυροσβεστική Υπηρεσία της ΝΝΟ (NSW Rural Fire Service) παροτρύνει έντονα
τη φύλαξη αυτών των τηλεφωνικών αριθμών, συνδέσμων και εφαρμογών σε βολικό μέρος.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΑΠΟΤΟΜΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗ
Μη βασίζεστε σε μόνο μία πηγή πληροφοριών για έκτακτες ανάγκες. Τα δίκτυα
τηλεπικοινωνιών πιθανόν να σταματήσουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια δασικής
πυρκαγιάς. Διακοπές ρεύματος θα επηρεάσουν επίσης συνδεδεμένο εξοπλισμό με το ΝΒΝ.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καλέστε Τρία Μηδενικά (000) αμέσως.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Εφαρμογή για Πυρκαγιές Κοντά
σε Εμένα της ΝΝΟ
(Fires Near Me NSW)

www.rfs.nsw.gov.au

facebook.com/nswrfs

twitter.com/nswrfs

Γραμμή Πληροφοριών για
Δασικές Πυρκαγιές
1800 NSW RFS
(1800 679 737)

Ακούτε τοπικό ραδιόφωνο,
τηλεόραση και Ειδήσεις

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ.

ΔΡΑΣΗ.

ΕΠΙΒΙΩΣΗ.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΝΟ

ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Όπου υπάρχει κίνδυνος δασικής πυρκαγιάς, οι Συναγερμοί Δασικής Πυρκαγιάς παρέχουν
πληροφορίες στις πληγείσες κοινότητες μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, του διαδικτύου
ή τηλεφώνων.
Ο συναγερμός θα παρέχει πληροφορίες για τη σοβαρότητα της πυρκαγιάς, την τοποθεσία της
και το τι θα πρέπει να κάνετε.
Υπάρχουν τρία επίπεδα Συναγερμού Δασικής Πυρκαγιάς που σας βοηθούν να κάνετε τις
σωστές επιλογές για την ασφάλειά σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Ξεκίνησε πυρκαγιά.
Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος.
Μείνετε ενημερωμένοι
σε περίπτωση που η
κατάσταση αλλάξει.

ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Υπάρχει αυξημένο επίπεδο απειλής.
Οι συνθήκες αλλάζουν και χρειάζεται
να ξεκινήσετε να δραστηριοποιείστε
για να προστατέψετε τον εαυτό σας
και την οικογένειά σας.

Η Προειδοποίηση Έκτακτης Ανάγκης
είναι το υψηλότερο επίπεδο Συναγερμού
Δασικής Πυρκαγιάς. Πιθανόν να βρίσκεστε
σε κίνδυνο και να χρειαστεί να δράσετε
άμεσα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θέτει
τώρα τη ζωή σας σε κίνδυνο.

ΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ
Τα κινητά τηλέφωνα, το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού και το διαδίκτυο μπορούν όλα να
σταματήσουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών. Ο εξοπλισμός που είναι
συνδεδεμένος με το ΝΒΝ πιθανόν να μη λειτουργεί κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος.
Μη βασίζεστε στην τεχνολογία. Να έχετε πάντα ένα εναλλακτικό σχέδιο για να
παραμείνετε συνδεδεμένοι.

ΤΟΠΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Η τοπική μου ραδιοφωνική
συχνότητα έκτακτης
ανάγκης είναι:

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΕΣ
Τα ονόματα και οι αριθμοί των
γειτόνων μου

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Τοπικό Κανάλι VHF:

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΑΠΟΤΟΜΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗ
Μη βασίζεστε σε μία μοναδική πηγή για πληροφορίες έκτακτης ανάγκης. Τα δίκτυα
τηλεπικοινωνιών μπορεί να σταματήσουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια δασικής
πυρκαγιάς. Οι διακοπές ρεύματος θα επηρεάσουν επίσης τον εξοπλισμό που είναι
συνδεδεμένος με το ΝΒΝ.
Greek

