КАМПОВАЊЕ И КУЋЕ НА СПЛАВОВИМА

Проверите да ли сте ви и ваше возило спремни за хитне случајеве.
Обавестите пријатеља или члана породице где идете и наставите да
их обавештавате уколико се ваши планови значајније промене.

ЗА ВРЕМЕ ОДМОРА

Када идете на камповање или на одмор у кући на сплаву морате
се побринути да се упознате са локалним ограничењима паљења
ватре.

Увек избегавајте путовање кроз подручја у којима горе шумски
пожари.

Ако сте на камповању у шатору или караван приколици, распитајте се
да ли у кампу постоји сигурно склониште. WC или туш кабина од цигле
су обично најбоље решење.

Информишите се свакодневно о нивоу опасности од пожара и бавите
се активностима које вас неће довести у опасност од пожара у
данима већег ризика.

Будите опрезни приликом коришћења агрегата и побрините се да
се упознате са ограничењима која се примењују на паљење ватре и
роштиље.

Имајте на уму да се неки паркови затварају у периодима високе
опасности од пожара - можда ћете морати напустити свој камп.

Ако идете у национални парк, питајте шумаре о локалним прописима
везаним за паљење ватре и роштиље, јер они могу бити другачији.
Ово важи и за кориснике кућа на сплавовима који пале ватру на
обалама реке.

Останите на опрезу. Немојте очекивати званична упозорења.

Ако видите или осетите дим, покушајте да сазнате да ли је у близини
шумски пожар који би вас могао угрозити: подесите фреквенцију
неког од ванредних емитера наведених у овој брошури или позовите
отворену линију за информације о шумским пожарима на 1300 362
361 (телепринтер 133 677).
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5AU
5CC
ABC Eyre Peninsula
Magic FM
ABC Север и Запад
Flow FM
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ABC Riverland
Magic FM 93,1
Flow FM
ABC Север и Запад
ABC Eyre Peninsula
Flow FM
Power FM
ABC Север и Запад
Flow FM
Flow FM
ABC Север и Запад
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Riverland
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Streaky Bay
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Woomera
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током сезоне шумских пожара

Отворена линија за информације о шумским
пожарима
1300 362 361 (телепринтер 133 677)
www.cfs.sa.gov.au
wdm22817_2010-2011

Покријте се или пронађите заклон иза чврстих тела, као што су стене,
да се заштитите од топлотног зрачења.

Serbian

КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ ОД
ПОЖАРА ЗА ВРЕМЕ ОДМОРА
И ПРЕЖИВЕТИ

БУДИТЕ СПРЕМНИ. БУДИТЕ АКТИВНИ. ПРЕЖИВИТЕ.

Размислите о ношењу хране и пића који не захтевају кување или
загревање.

Никада не тражите заклон у резервоарима за воду издигнутим
изнад тла.

Позовите отворену линију за информације о шумским
пожарима на 1300 362 361 (телепринтер 133 677)
или посетите интернет страницуwww.cfs.sa.gov.au

Не идите на узвишења која се налазе на путањи пожара.

107,3 FM
99,3 FM
1602 АМ
90,9 FM
105,7 FM
98,9 FM
88,7 FM
100,3 FM
963 AM
96,1 FM
1125 AM
98,7 FM
1161 AM
100,9 FM
1476 АМ
95,3 FM
100,3 FM
96,5 FM

Проверите сва могућа ограничења паљења ватре која могу бити на
снази, укључујући и потпуну забрану паљења ватре.

Flow FM
ABC Север и Запад
ABC Север и Запад
Flow FM
ABC Север и Запад
Flow FM
ABC Север и Запад
Power FM
5SE
Star FM
5MU
Power FM
ABC југоисток
Star FM
ABC југоисток
ABC Север и Запад
Flow FM
Flow FM

Крените према природним препрекама пожару, нпр. потоцима,
пропланцима или изданцима стена.

Kingston - југозапад
Leigh Creek Coalfield
Leigh Creek South
Maitland
Marree
Minlaton
Mintabie
Mt Barker
Mt Gambier
Mt Gambier
Murray Bridge
Murray Bridge
Naracoorte
Naracoorte
Mt Gambier Север
Oodnadatta
Padthaway Исток
Pinnaroo

Никада не покушавајте да побегнете од пламена.

Будите спремни да промените план пута током топлих, сувих и
ветровитих дана како бисте избегли подручја у којима могу избити
шумски пожари.

891 АМ
1323 АМ
1395 АМ
91,9 FM
102,3 FM
104,7 FM
107,1 FM
105,9 FM
106,1 FM
107,5 FM
106,1 FM
99,7 FM
107,7 FM
97,7 FM
106,1 FM
99,5 FM
95,5 FM

Проверите подручје забране паљења ватре иниво опасности од
пожара за подручје у које путујете.

891 ABC Аделејд
Cruise 1323
FIVEaa
Nova 91,9
Mix 102,3
Triple M
SA FM
ABC Север и Запад
Flow FM
Flow FM
ABC Север и Запад
Flow FM
ABC Север и Запад
Flow FM
ABC Север и Запад
Flow FM
Flow FM

Препоручује се да не идете у шетње шумом током периода
опасности од пожара, али ако се нађете у шумском пожару, треба
да знате следеће:

Аделејд
Аделејд
Аделејд
Аделејд
Аделејд
Аделејд
Аделејд
Andamooka
Ceduna
Clare/Средњи Север
Coober Pedy
Coober Pedy
Cook
Coonalpyn
Glendambo
Kapunda/Barossa
Kingscote

ШЕТЊЕ КРОЗ ШУМУ

ПРЕ ОДЛАСКА НА ОДМОР

Радио-фреквенције у Јужној Аустралији

Ова брошура ће вам помоћи да се припремите уколико пожар
избије на подручју на ком се налазите.

HOLIDAY SAFETY AND SURVIVAL
Партнери за ванредна емитовања у Јужној Аустралији: локалнa ABC радио станица, Радио FIVEaa, Телевизија Sky News, Телевизија WIN, Комерцијални радио Аустралије

Шумски пожари могу да избију без
претходног упозорења и да се брзо
прошире на подручје на којем проводите
одмор. Ако планирате одмор, размислите
како ћете се заштитити од шумских пожара
и како ћете избећи опасност од пожара.

ДА ПРИЈАВИТЕ ПОЖАР ПОЗОВИТЕ 000 - ЗА ВАНРЕДНА УПОЗОРЕЊА И ОБАВЕШТЕЊА ПОДЕСИТЕ ФРЕКВЕНЦИЈУ НЕКОГ ОД НАШИХ ПАРТНЕРА ЗА ВАНРЕДНО ЕМИТОВАЊЕ

КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ ОД ПОЖАРА ЗА ВРЕМЕ ОДМОРА

Путовање у природу током сезоне шумских пожара може вас
довести у опасност. Научите да препознајете знакове упозорења
и како да се заштитите.
Подручја забране паљења ватре
Током сезоне опасности од пожара ограничења паљења ватре
се примењују у подручјима забране паљења ватре широм Јужне
Аустралије - укључујући и уже градско подручје Аделејда. Важно је
знати у које подручје забране паљења ватре идете како би сте знали
да ли је забрана паљења ватре на снази и да ли се примењују нека
ограничења.
Знате ли у којем се подручју забране паљења ватре налазите?
Потпуна забрана паљења ватре
CFS може прогласити Потпуну забрану паљења ватре у неким
подручјима или чак широм читаве државе у периодима када тешки
временски услови - као што су висока температура, јаки северни
ветрови и ниска влажност - могу проузроковати неконтролисано
ширење пожара. Одређене активности, као што су роштиљи и
паљење ватре у камповима, су у таквим периодима забрањене.
Знате ли шта смете данас да радите а шта не?
Ранг опасности од пожара
Ниво опасности од пожара се током сезоне опасности од пожара
израчунава сваког дана, на основу временских и других фактора. Овај
ранг не предсказује вероватноћу избијања вероватноћу избијања
шумског пожара, него степен опасности у случају избијања. пожара.

У ПЕРИОДИМА ВИСОКЕ ОПАСНОСТИ ОД ПОЖАРА

У СЛУЧАЈУ ШУМСКОГ ПОЖАРА

ПУТОВАЊЕ ЦЕСТАМА И ПУТЕВИМА

У периодима високе опасности од пожара или потпуне забране
паљења ватре, најбоље је одложити путовање у природу јер је
опасност од избијања пожара који се веома брзо шире изузетно
висока. Планирајте своје активности током тих периода: поштујте
забране паљења ватре и избегавајте активности које вас могу довести
у подручја високог ризика. На пример, уместо шетње кроз шуму идите
на пливање или посетите локалне атракције у подручјима нижег
ризика од пожара - Safer Settlements and Precincts (у наставку). Ваш
локални туристички центар вам може понудити идеје за алтернативне
активности на одмору које вас неће довести у опасност од пожара.

Останите обазриви према свом окружењу и слушајте све савете
или упутства које вам да особље хитних служби или који се
ванредно емитују на локалним радио станицама (види задњу
странуза фреквенције).

Побрините се да је ваше возило у исправном стању пре него што
кренете на путовање.

ХИЈЕРАРХИЈА МЕСТА У ЈУЖНОЈ АУСТРАЛИЈИ КОЈА СУ
БЕЗБЕДНИЈА ЗА ВРЕМЕ ШУМСКИХ ПОЖАРА
CFS је развио хијерархију места која могу да понуде релативну
безбедност од шумских пожара. Више детаља можете наћи на CFS
страници: www.cfs.sa.gov.au

НАЈМАЊЕ
НАЈСИГУРНИЈА
lНАЈМАЊЕ СИГУРНА
СИГУРНА НАЈСИГУРНИЈА

КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ ОД ШУМСКОГ ПОЖАРА ЗА
ВРЕМЕ ОДМОРА

BUSHFIRE SAFER Предграђа ужег градског Погодна за боравак током прогнозираних
лоших временских услова погодних за
подручја Аделејда
SETTLEMENT
пожаре или током шумских пожара.
Погодна за боравак током
прогнозиранихлоших временских услова
BUSHFIRE SAFER Наменски одређена у
удаљенијим предграђима погодних за пожаре или током шумских
PRECINCT
и сеоским насељима. пожара. Могу бити подложна падању искри
и жара,као и налетима дима.

LAST RESORT
REFUGE

Наменске површине
и објекти у сеоским
подручјима.

Нису погодни за дужи боравак и могу
пружити само ограничену заштиту током
шумских пожара.

Нека неко зна ваше планове и како да вас контактира.
Током шумског пожара најкритичније време за личну безбедност је
током 5 до 10 минута колико је потребно да прође фронта пожара.
Када прође фронта пожара, објекти и поседи ће бити подложни
топлотном зрачењу,контакту са пламеном, налетима жара, дима, велике
буке, замрачењима и нестанку струје.

ТОПЛОТНО ЗРАЧЕЊЕ
Топлотно зрачење може бити смртоносно. Да бисте се заштитили,
треба да се покријете обучете на одговарајући начин и пронађете
склониште.
Чврсте структуре и одговарајућа одећа могу пружити заштиту од
зрачења топлоте. Топлота не може продрети кроз чврста тела, што
значи да је најбоља заштита добро припремљена кућа или структура
ако нисте у могућности да напустите то подручје пре него што избије
шумски пожар.

ЗАШТИТНА ОДЕЋА

ПОЖАРИ МОГУ ИЗБИТИ
ИЗНЕНАДА И БЕЗ
УПОЗОРЕЊА
ПАЗИТЕ на ззнаке пожара,
нарочито дим
и пламен
САЗНАЈТЕ Ранг опасности
од пожара за подручје у ком
се налазите и упознајте се са
локалним условима
ДРЖИТЕ свој План за
преживљавање пожара и
опрему спремне
Позовите 000 да
пријавите пожар
ЗА ДЕТАЉНИЈЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ
• слушајте локалну радио
станицу,
• посетите страницу www.cfs.
sa.gov.au
• или позовите отворену линију
за информације о шумским
пожарима на
1300 362 361
(телепринтер 133 677)

ШТА ТО ЗНАЧИ?

CATASTROPHIC
Потпуна забрана
паљења ватре

• Ово су најгори услови за пожар шумског растиња или траве.
• А ко пожар избије и одржи се, биће веома тешко контролисати га и биће потребни значајни ватрогасни ресурси и хладнији услови да се може контролисати.
•М
 ањи пожари на изолованим локалитетима ће се појавити много пре главног пожара и изазвати брзо ширење ватре. Жар ће долазити из више праваца.
• К уће нису намењене нити грађене да издрже пожар у оваквим условима.
• Н ајбезбедније место на које се можете склонити је што даље од подручја подложних шумским пожарима.

Ако знате да негде гори шумски пожар, испланирајте алтернативну
руту пре него што изађете из куће и не путујте кроз угрожена
подручја. Ако наиђете на дим у току путовања, окрените се и вратите
се назад. Слушајте радио и тражите помоћ од мештана да пронађете
безбедан пут кроз то подручје.

АКО МОРАТЕ КОРИСТИТИ ВАШЕ ВОЗИЛО
КАО СКЛОНИШТЕ ОД ШУМСКОГ ПОЖАРА:
Пронађите чистину далеко од густог растиња и запаљивих материјала
на тлу као што су гране и лишће.
Паркирајте возило поред пута да бисте избегли сударе услед слабе
видљивости.
Окрените возило према долазећем фронту пожара.
Упалите фарове и светла за упозорење на опасности.
Чврсто затворите све прозоре и врата.

Покријте све изложене делове тела да се заштитите од топлотног
зрачења. Обуците:
Кошуљу дугих рукава и панталоне од природних влакана (на пример,
вуне или памука).
Шешир широког обода и чврсте ципеле или чизме.

РАНГ ОПАСНОСТИ

Држите неколико вунених ћебади и залихе свеже воде у возилу, у
случају да се нађете у шумском пожару.

ШТА ТРЕБА ДА РАДИМ?

Останите унутар вашег возила - оно нуди најбољу заштиту од
топлотног зрачења.
Затворите све вентилационе отворе и искључите клима уређај.
Искључите мотор.
Спустите се испод нивоа прозора у простор испред седишта и
заштитите се вуненим ћебадима.
Пијте воду да смањите ризик од дехидрације.

МОРАТЕ ОДМАХ ДА ДЕЛУЈЕТЕ

EXTREME
ПОТПУНА ЗАБРАНА
ПАЉЕЊА ВАТРЕ

• Ово су веома топли, суви и ветровити услови погодни за пожар грмља или траве.
• А ко пожар избије и одржи се, постаће непредвидив, кретаће се веома брзо и ватрогасцима ће бити веома тешко да га контролишу.
• П ојавиће се мањи пожари на изолованим локалитетима и кретати веома брзо. Жар може стићи из разних праваца.
• К уће које су спремне за највиши ниво опасности, изграђене у складу са нивоима заштите од шумских пожара и активно се бране можда могу да зпруже
аштиту.
•М
 орате бити физички и ментално спремни на одбрану у оваквим условима.
• Н ајбезбедније место на које се можете склонити је што даље од подручја подложних шумским пожарима.

SevereПОТПУНА
ЗАБРАНА ПАЉЕЊА
ВАТРЕ

• Ово су топли, суви и вероватно ветровити услови погодни за пожар грмља или траве.
• А ко се појави пожар и ојача, ватрогасцима ће бити тешко контролисати га.
• Д обро припремљене куће које се активно бране могу пружити заштиту.
•М
 орате бити физички и ментално спремни на одбрану у оваквим условима.

VERY HIGH
HIGH
LOW-MODERATE

• Ако избије пожар, вероватно ће остати под контролом у овим условима и куће могу пружити заштиту.
• П обрините се да знате како пожар може избити и смањите ризик.

• Нека вам преживљавање буде на првом месту и напустите подручја подложна шумским пожарима ноћ пре или рано ујутру - то је најсигурнија опција за вас.
• Д елујте без одлагања - не чекајте да видите исход
• И збегавајте подручја под шумом, густим грмљем или високом, сувом травом;
• П рипремите, научите и вежбајте план за:
- време поласка
- начин на који ћете тамо стићи

- место на које идете
- време повратка

- шта ћете подузети ако не можете напустити локацију

МОРАТЕ БИТИ СПРЕМНИ НА ДЕЛОВАЊЕ
• Останите уз своју имовину само ако сте спремни за највиши ниво опасности. То значи да ваша кућа треба да је грађена у складу са нивоима заштите од шумских
пожара, на пример: затворене надстрешнице, заштита преко спољних клима уређаја, металне мрежице на прозорима, итд.
•М
 орате бити добро припремљени и способни да активно браните своју кућу ако избије пожар. То значи да морате имати одговарајућу опрему и средства за гашење
пожара у својој кући, на пример: довољне залихе воде, преносиве пумпе на бензин/нафту, агрегат, заштитну одећу и сл.
• А ко нисте спремни за највиши ниво опасности, најсигурнија опција за вас је да напустите подручја подложна шумским пожарима рано ујутру.

ТРЕБАТЕ ЗНАТИ
• Добро припремљене куће које се активно бране могу пружити заштиту. То значи да морате имати одговарајућу опрему и средства за гашење пожара у својој кући,
на пример: довољне залихе воде, преносиве пумпе на бензин/нафту, агрегат, заштитну одећу и сл.
• А ко нисте спремни, најсигурнија опција за вас је да напустите подручја подложна шумским пожарима рано ујутру.
• Проверите свој план за преживљавање у
шумском пожару.
• Пратите временске услове.

• Можда ћете морати нешто подузети.
• Ако је потребно напустите подручје.

КАДА ФРОНТА ПОЖАРА ПРОЂЕ
Останите у возилу док фронта пожара не прође.
Веома је мала вероватноћа да ће резервоари за гориво
експлодирати.
Дим ће се постепено увлачити унутар возила а испарења ће се
ослобађати из унутрашњости самог возила. Останите што ближе поду
да смањите удисање и покријте уста влажном (али не мокром) крпом.
Гуме и спољни пластични делови каросерије могу се запалити. У
екстремнијим случајевима може се запалити и унутрашњост возила.
Када фронта пожара прође и температура падне, опрезно изађите из
возила (будите опрезни - унутрашњи делови ће бити изузетно топли).
Преместите се у неко безбедно подручје као што је појас земље који
је већ изгорео.
Останите покривени вуненим ћебадима, наставите пити воду и
чекајте помоћ.

