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تغيرت مؤشرات خطر الحريق

معرفة مؤشر خطر الحريق قد ينقذ حياتك

 أصبحت مؤشرات خطر الحريق اآلن أبسط وأسهل للفهم. 

 باستخدام أحدث العلوم والتكنولوجيا، فإنها توفر مؤشراً أكثر 

وضوحاً ودقة إلنقاذ الممتلكات واألرواح.

 تمنحك مؤشرات خطر الحريق إشارة إىل عواقب الحريق، في 

حالة اندالع حريق. 

كلما ارتفع المؤشر، زادت خطورة الظروف.

ما تحتاج إىل معرفته 
تشتمل مؤشرات خطر الحريق عىل أربعة مستويات، وهي:

مرتفعمتوسط

كن مستعداً للتصرف.خطط واستعد.

يمكن أن تكون الحرائق خطيرة.يمكن السيطرة عىل معظم الحرائق.

  هنالك مخاطر متزايدة. انتبه للحرائق في منطقتك.  ابق عىل اطالع واستعد للتصرف في حالة نشوب حريق.

  قرر ما الذي ستفعله عند اندالع حريق.

  عند اندالع حريق، فقد تكون حياتك وممتلكاتك في خطر. الخيار األكثر 

أماناً هو تجنب مناطق الغابات المعرضة لخطر الحرائق.

كارثيشديد

اتخذ اإلجراءات اآلن لحماية حياتك وممتلكاتك.
لتبقى عىل قيد الحياة، اترك مناطق الغابات 

المعرضة لخطر الحرائق.

إذا اندلع حريق وانتشر، تكون خسارة األرواح أمر وارد جداً.سوف تنتشر الحرائق بسرعة وتكون خطيرة للغاية.

  هي عوامل خطيرة الندالع الحرائق. 

  تفقد خطة حرائق الغابات لديك وأن الممتلكات الخاصة بك مهيأة 

لمواجهة حريق.

  إذا اندلع حريق، اتخذ إجراًء فورياً. إذا لم تكن أنت وممتلكاتك عىل أهّب 

االستعداد، انتقل إىل مكان أكثر أماناً قبل وقوع الحريق بفترة طويلة.

  أعد النظر في التنقل عبر مناطق الغابات المعرضة لخطر الحرائق.

 هي أخطر عوامل الندالع الحرائق. 

  قد تعتمد حياتك عىل القرارات التي تتخذها، حتى قبل اندالع حريق.

  حافظ عىل سالمتك بالذهاب إىل مكان أكثر أماناً في الصباح الباكر أو 

في الليلة السابقة.

  ال تستطيع المنازل مقاومة الحرائق في تلك الظروف. قد ال تتمكن 

من المغادرة وقد ال تتوفر المساعدة.

ال يوجد مؤشر: عدم وجود مؤشر: في األيام ذات الحد األدنى من المخاطر، سيتم استخدام الشريط األبيض كداللة عىل "عدم وجود مؤشر".

قم باإلبالغ عن أي حرائق عىل الرقم 000.



فهم مؤشرات مخاطر الحريق 

 يمكنك معرفة مؤشر خطر الحريق 
لمنطقتك من خالل:

 www.rfs.nsw.gov.au/fdr عىل NSW RFS من خالل زيارة الموقع اإللكتروني  

متابعة األخبار المحلية في منطقتك  

تطبيق Checking the Fires Near Me معرفة الحرائق القريبة مني  

اتصل بخط معلومات حرائق الغابات عىل الرقم                                   

تصف مؤشرات خطر الحريق عواقب الحريق إذا كان 

هنالك حريق عىل وشك النشوب وهي ال تشير إىل 

احتمال نشوب حريق، عىل الرغم من أن هذا مفهوم 

خاطئ شائع.

يمكنك استخدام مؤشرات خطر الحريق كمحفز التخاذ إجراء بشأن 

خطة النجاة من حرائق الغابات.

 يتم اإلعالن عن مؤشرات خطر الحريق لمنطقة حريق معينة

 Fire Area. تستند هذه إىل مناطق البلديات المحلية. يمكنك 
 العثور عىل منطقة الحريق Fire Area الخاصة بك عىل

www.rfs.nsw.gov.au/fdr 

عادًة ما يتم تطبيق حظر الحرائق الشامل عند 

المؤشر الشديد Extreme فما فوق.

خالل موسم الحصاد، قد يتم إصدار تنبيهات سالمة 

الحصاد Harvest Safety Alerts للمناطق ذات 

المؤشر المرتفع فما فوق.

عندما يصل خطر الحريق إىل مستوى عاٍل، قد يتم تعليق 

التصاريح. تحقق من أي شروط تنطبق عىل تصريح اشعال 

الحرائق لديك.

يتم حساب المؤشرات باستخدام مزيج من التنبؤ 

بأحوال الطقس والمعلومات حول النباتات التي يمكن 

أن تغذي الحريق.

للمزيد من المعلومات حول ما يمكنك القيام به لالستعداد لحرائق الغابات هذا الموسم:

 أقرب مركز مطافئ حرائق المناطق الريفية 

:NSW RFS
 الموقع اإللكتروني الخاص بخدمة مطافئ 

 حرائق المناطق الريفية في والية نيو ساوث 

NSW Rural Fire Service ويلز

www.rfs.nsw.gov.au

 خطتك في حاالت الحرائق:

www.myfireplan.com.au 

1800 NSW RFS (1800 679 737)
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