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•

NSW FIRE BRIGADES

•

NSW RURAL FIRE SERVICE

•

ACT FIRE BRIGADE

•

ACT RURAL FIRE SERVICE

НАПРАВИТЕ ПЛАН КАКО ДА ЗАШТИТИТЕ КУЋУ: Припрема да заштитите кућу у сезони шумских пожара
Ако пратите ова једноставна упутства, можете смањити опасност од жеравица и пожара
•

Чистите лишће из олука, са крова и из одводних цеви из олука редовно и поставите квалитетну решеткасту мрежу
за лишће

•

Поставите густу металну мрежу на отворе за вентилацију у крову

•

Када прикључујете LPG боце водите рачуна да су вентили за ослобађање притиска окренути према споља тако да
пламен није усмерен према кући

•

Складиштите дрва подаље од куће и покријте их

•

Подрежите гране које висе са дрвећа, косите траву и чистите запаљиво лишће и гранчице

•

Не гомилајте поткресане гранчице, траву и слично иза вашег имања - на општинском (заштићеном) земљишту или
у шуми

•

Водите рачуна да је црево за поливањe довољно дугачко да досегне границе вашег имања

•

Засађујте биљке и жбуње које се неће лако запалити када се суши

•

Ако имате базен, ставите знак за залиху воде (Static Water Supply) на ограду испред куће. Контактирајте

•

Размишљајте о куповини пумпе која се може преносити и користити за узимање воде из базена

вашу локалну ватрогасну службу за информације.
или резервоара за воду
•

Ако постоји ватрогасна бригада (Community Fire Unit) или друштво за заштиту од пожара (Firewise group) у вашој
близини, учланите се

•

Проверите да се сваки хидрант за воду близу вас може лако уочити и да му се може лако прићи

У случају да шумски пожар прети вашој кући:
•

Не улазите у шуму ако има дима или ватре у вашој околини. Останите прибрани и пријавите сваки пожар на 000

•

Проверите да ли је вашим старијим суседима потребна помоћ.

•

Ако је могуће затворите олуке и напуните их водом.

•

Ако одлучите да се сами евакуишете учините то на време..

•

Ако добијете наредбу NSW полиције или ACT хитне службе (Emergency Services Personnel) да се евакуишете,
морате то учинити; узмите своје љубимце и ствари од вредности и будите спремни за евакуацију.

•

Носите дуге рукаве и дугачке панталоне, одећу од природних материјала и отпорну обућу.

•

Затворите све прозоре и врата, блокирајте простор испод врата пешкирима и ћебадима.

•

Ако се пожар приближава вашој кући унесите црево за поливање баште, заједно са прикључцима, унутра да се не
стопе јер ће вам требати касније.

•

Да бисте угасили спорадичну ватру када је пожар већ прошао, држите црева за воду, мердевине, лопате и
металне канте при руци.

•

Имајте батеријску лампу и транзистор у кући у случају да нестане струја.

ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА КОНТАКТИРАЈТЕ ВАШУ ЛОКАЛНУ ВАТРОГАСНУ СТАНИЦУ ИЛИ ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ
ПОЖАРА

или посетите: www.fire.nsw.gov.au www.rfs.nsw.gov.au или www.esa.act.gov.au

УПАМТИТЕ
БУДИТЕ СПРЕМНИ
БУДИТЕ СВЕСНИ ОПАСНОСТИ
ОСТАНИТЕ ПРИБРАНИ

У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ ПОЗОВИТЕ 000

