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Μια  EMERGENCY WARNING   
είναι το υψηλότερο επίπεδο ‘Bush Fire Alert’.

Η ειδοποίηση θα δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σοβαρότητα της πυρκαγιάς, τη θέση της και τι πρέπει να κάνετε. Οι ‘Bush 
Fire Alerts’ δεν δίνονται πάντοτε με την παραπάνω σειρά. Μια πυρκαγιά μπορεί να είναι ‘Watch and Act’ ή ‘Emergency Warning’ 
πρώτα. Μερικές πυρκαγιές αρχίζουν και εξαπλώνονται τόσο γρήγορα που δεν υπάρχει χρόνος για οποιαδήποτε προειδοποίηση 
σε όλους. Θα πρέπει να είναι έτοιμοι να θέσετε το ‘Bush Fire Survival Plan’ (Σχέδιο Επιβίωσης σε Δασοπυρκαγιά) σε δράση με 

ελάχιστη ή καμία προειδοποίηση. Συμπεριλάβετε ‘Bush Fire Alerts’ στο ‘Bush Fire Survival Plan’ σας ως σημάδι για  
να Φύγετε Νωρίς ή να προετοιμαστείτε να Παραμείνετε και να  

Υπερασπιστείτε ανάλογα με την περίπτωση.

Προειδοποιήσεις Δασοπυρκαγιάς 
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ, ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 

Όπου υπάρχει κίνδυνος από δασοπυρκαγιά, η ‘NSW Rural Fire Service’ χρησιμοποιεί  
‘Bush Fire Alerts’ (Προειδοποιήσεις Δασοπυρκαγιάς) για να παράσχει πληροφορίες στις  

επηρεαζόμενες κοινότητες χρησιμοποιώντας το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, και το διαδίκτυο.  
Υπάρχουν τρία επίπεδα ‘Bush Fire Alert’ (Προειδοποιήσεων Δασοπυρκαγιάς) 
 για να σας βοηθήσουν να κάνετε τις σωστές επιλογές για την ασφάλειά σας. 

 ‘Bush Fire Information Line’  
1800 679 737

 Στον ιστότοπο της ‘NSW Rural Fire 
Service’ www.rfs.nsw.gov.au

 www.facebook.com/nswrfs 
www.twitter.com/nswrfs 

 Τοπικό Ραδιόφωνο, τηλεόραση, 
Εφημερίδες 

Θυμηθείτε ότι μια πυρκαγιά μπορεί να απειλήσει ξαφνικά. Μην βασίζεστε σε μια ενιαία πηγή για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καινα είστε έτοιμοι να δράσετε.

EMERGENCY WARNING
(ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ)
Μια ‘Emergency Warning’ είναι το υψηλότερο επίπεδο 

‘Bush Fire Alert’. Μπορεί να είστε σε κίνδυνο και  

πρέπει να δράσετε αμέσως.

ADVICE 
(ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ)
Η πυρκαγιά έχει αρχίσει.

Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος.

Μείνετε ενημερωμένοι σε περίπτωση που η κατάσταση αλλάξει.

WATCH AND ACT
(ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΕ ) 

Υπάρχει ένα αυξημένο επίπεδο απειλής.

Οι συνθήκες αλλάζουν και θα πρέπει να αρχίσετε να 

λαμβάνετε μέτρα τώρα για την προστασία τη δική σας  

και της οικογένειάς σας.

Πού μπορείτε να πάρετε
πληροφορίες κατά τη διάρκεια 
μιας δασικής πυρκαγιάς;
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