
السالمة من حرائق الغابات لسائقي السيارات
غالباً ما تعبر حرائق الغابات والعشب الشوارع والطرق السريعة. يمكن أن يقلل الدخان من مدى الرؤية وقد تغلق 

الطرق دون سابق إنذار.

تقع عىل عاتقك مسؤولية التأكد من استعدادك أنت وعائلتك لحريق الغابات، حتى عندما تكون مسافراً بعيداً عن 

المنزل.

قائمة التحضير للسفر
يمكن أن تحدث حرائق الغابات بسرعة ودون سابق إنذار. هناك أشياء مهمة يمكنك القيام بها لتقليل مخاطرك 

لحريق الغابات أثناء السفر بعيداً عن منزلك. 

قبل ان تذهب
تأكد من إعداد منزلك وممتلكاتك جيداً - فمن المرجح أن ينجو المنزل الُمجهز جيداً في حالة حدوث حريق  	

ً الغابات أثناء تواجدك بعيدا

أخبر شخصاً ما عن المكان الذي تنوي الذهاب إليه ومن معك 	
تحقق من تصنيف خطر الحريق - كلما ارتفع تصنيف خطر الحريق، زادت خطورة الظروف 	

ً فكر في المنطقة التي ستذهب إليها وماذا ستفعل إذا ما اندلع حريق - حدد األماكن المجاورة األكثر أمانا 	
تحقق من تطبيق الهاتف الذكي Fires Near Me NSW أو موقع الويب بحثاً عن أي حوادث حالية أو تقليل   

المخاطر في المنطقة - تجنب أي رحالت غير ضرورية إىل تلك المناطق

قم بتجهيز عدة أدوات النجاة في حاالت الطوارئ استعداداً لألمر  
Emergency+ قم بتدوين مصادر معلومات الطوارئ المهمة - قم بتنزيل تطبيق الهاتف الذكي  

أثناء السفر
راقب األحوال الجوية عىل الموقع اإللكتروني لمكتب األرصاد الجوية 	

ابق عىل اطالع دائم بأي نشاط حريق في مكان قريب عبر تطبيق وموقع الهاتف الذكي  	
Fires Near Me NSW

تجنب السفر عبر أو إىل المناطق التي ترتفع فيها تصنيفات خطر الحريق -  	
المكان األكثر أماناً هو أن تكون دائماً بعيداً عن المناطق كثيفة األشجار.

قبل إشعال أي نار، تحقق من القيود وما إذا كان قد تم إعالن حظر شامل إلشعال النار 	

إذا كنت مسافراً في متنزه وطني أو غابة حكومية، فقد يتم تطبيق مزيد من القيود.

معلومات للمسافرين
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إذا ما علقت في حريق
في السيارة

وجه مقدمة سيارتك باتجاه النار وأوقف سيارتك بعيداً عن الطريق في منطقة واضحة بعيداً عن األشجار والعشب  	
المقطوع والعشب الطويل

أغلق النوافذ وفتحات التهوية 	
قم بإيقاف المحرك وقم بتشغيل المصابيح األمامية وأضواء الخطر 	

غط نفسك ببطانية صوفية وابق في السيارة أسفل النوافذ لحماية نفسك من الحرارة المشعة 	
اشرب الكثير من الماء وقم بتغطية فمك بقطعة قماش مبللة 	

ابق منخفضاً حتى يمر صوت الحريق، اترك السيارة بحذر )ستكون األجواء ساخنة( 	

سيراً عىل األقدام
ال تنزعج أو تحاول تجاوز النار - إذا رأيت دخاناً أمامك، فتراجع إىل الخلف 	

ابحث عن منطقة خالية مليئة بالصخور أو التجويفات أو السدود أو الجداول أو الطرق لحمايتك وتجنب قمم التالل 	
ابَق منخفضاً وغطي أي جلد مكشوف 	

اشرب الماء وقم بتغطية فمك بقطعة قماش مبللة 	

 إذا كانت حياتك في خطر، فاتصل بـ )TRIPLE ZERO (000 عىل الفور..

معلومات الطوارئ حريق الغابات
في حالة نشوب حريق الغابات، من المهم أن تظل عىل اطالع دائم بالموقف في منطقتك حتى تتمكن من اتخاذ 

اإلجراءات في أسرع وقت ممكن. تشجع NSW Rural Fire Service بشدة االحتفاظ بهذه األرقام والروابط 

والتطبيقات في متناول اليد:

قيادة السيارات عىل مسارات الحريق
تعد مسارات الحريق جزءاً مهماً من ضمان وصول رجال اإلطفاء إىل الحرائق واحتوائها بأمان. كما أنها تستخدم 

للمساعدة في إدارة مخاطر حرائق الغابات عبر المناظر الطبيعية. يخضع الوصول إىل مسارات الحريق لإلذن الممنوح من 

قبل مالك األرض ذي الصلة.

يمكنك مساعدة خدمة مطافئ الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز ووكاالت إدارة األراضي في الحفاظ عىل مسارات 

الحرائق من خالل:

اإلبالغ عن تلف المسار  
اإلبالغ عن األشجار المتساقطة أو إزالتها  

تجنب القيادة عىل الممرات بعد هطول األمطار عندما يكون من المرجح أن تكون المسارات مبللة وموحلة.  

في حالة الطوارئ، اتصل برقم ثالثة أصفار )000( عىل الفور 

 تطبيق نيو ساوث ويلز للحرائق

Fires Near Me NSW App بالقرب مني

www.rfs.nsw.gov.au

  خط معلومات حرائق الغابات:
1800 NSW RFS )1800 679 737(

facebook.com/nswrfs

twitter.com/nswrfs

االستماع إىل اإلذاعة المحلية والتلفزيون واألخبار،

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

الموقع اإللكتروني الخاص بخدمة مطافئ حرائق 

 المناطق الريفية في والية نيوساوث ويلز 

NSW Rural Fire Service
www.rfs.nsw.gov.au

www.myfireplan.com.au

خط معلومات حرائق الغابات

1800 NSW RFS )1800 679 737(

 NSW RFS أقرب مركز 

لمكافحة الحرائق:
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