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Cảnh Báo Cháy Rừng
CẬP NHẬT THÔNG TIN, BẢO ĐẢM AN TOÀN
Trong trường hợp có nguy hiểm do cháy rừng, ‘NSW Rural Fire Service’ sẽ sử dụng
‘Bush Fire Alerts’ (Cảnh Báo Cháy Rừng) để cung cấp thông tin cho những khu vực
dân cư bị ảnh hưởng thông qua đài phát thanh, đài truyền hình và internet.
Có ba mức độ ‘Bush Fire Alert’ (Cảnh Báo Cháy Rừng) để giúp bạn đưa ra lựa
chọn chính xác đối với sự an toàn của bản thân.
Bạn có thể lấy thông tin
từ đâu trong khi đám cháy
đang diễn ra?
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‘Bush Fire Information Line’

Đám cháy đã bắt đầu.
nào.
Không có mối nguy hiểm hiện thời
hình thay đổi.
tình
ng hợp
Luôn cập nhật thông tin trong trườ

1800 679 737

Trang web của ‘NSW Rural Fire Service’
Trang web của www.rfs.nsw.gov.au
www.facebook.com/nswrfs
www.twitter.com/nswrfs
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Đài phát thanh, Đài truyền hình
và Báo chí địa phương
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Mối đe dọa ở mức cao.
hành động
Tình hình đang thay đổi và bạn cần
đình.
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g
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ngay lập tức để bảo vệ bạn
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Alert’ ở cấp cao nhất. Bạn
‘Emergency Warning’ là ‘Bush Fire
động ngay tức thì. Bất kỳ sự
có thể gặp nguy hiểm và cần hành
mạng của bạn bị đe dọa.
trì hoãn nào lúc này có thể khiến tính

EMERGENCY WARNING
là ‘Bush Fire Alert’ ở mức cao nhất.
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Lời cảnh báo này sẽ cung cấp thông tin về mức độ nghiêm trọng của đám cháy, vị trí đám cháy và điều bạn nên
làm. Những ‘Bush Fire Alerts’ không phải lúc nào cũng được đưa ra theo thứ tự trên. Một đám cháy có thể ở
mức ‘Watch and Act’ hoặc ‘Emergency Warning’ ngay ở lần báo đầu tiên. Một vài đám cháy có thể bắt đầu và
lan nhanh đến mức không có thời gian để đưa ra bất kỳ lời cảnh báo nào. Bạn nên chuẩn bị sẵn sàng thực hiện
‘Bush Fire Survival Plan’ (Kế Hoạch Sống Sót Trong Đám Cháy Rừng) của mình khi có rất ít hoặc không có bất
kỳ cảnh báo nào. Bổ sung ‘Bush Fire Alerts’ vào ‘Bush Fire Survival Plan’ như là dấu hiệu
để Rời Đi Sớm hoặc chuẩn bị để Ở Lại và Bảo Vệ tùy tình huống thích hợp.
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