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ЧИЊЕНИЦЕ
Шумски пожари ће вероватније да се рашире и проузрокују штету у данима када је време веома топло, сушно и
ветровито. То су дани врло високе до екстремне могућности избијања пожара. Тих дана се проглашава Тотална Забрана
Паљења Ватре да би се умањио ризик да ватра изазове повреде или губитак живота, имовине и природне околине.

Шта је то ’Тотална Забрана Паљења Ватре’ ?
За време периода Тоталне Забране Паљења Ватре, никаква ватра не сме да се пали на отвореном. Дозволе за паљење
ватре су суспендоване у периоду Тоталне Забране Паљења Ватре. Забрана важи за горионике и роштиље који
сагоревају чврста горива, као сто су дрво или дрвени угаљ.
Роштиљ на гас или струју може да се користи само ако...
•
Се налази на стамбеном поседу удаљен до 20 м од куће или стана
•
Се налази у излетничком крају и одобрен је од општине, Националних Паркова или Државних Шума
•
Се налази под директном контролом одрасле особе
•
Је тло у простору од 2 м око роштиља очишћено од свих запаљивих материја
•
Постоји тренутно и стално снабдевање водом

Када се проглашава Тотална Забрана Паљења Ватре ?
Ради заштите становништва, Тотална Забрана Паљења Ватре се проглашава за дане када ватра може да се рашири и
тешко може да се контролише. Екстремна опасност од пожара је узрокована комбинацијом суве вегетације и топлог,
сушног и ветровитог времена.
Биро за Метеорологију издаје обавештења о прогнози времена и степену опасности од пожара за време Периода
Опасности од Шумских Пожара.
Комесар Противпожарне Службе за Унтрашњост НЈВ проглашава Тоталну Забрану Паљења Ватре на основу овог
обавештења и других информација. Ова одлука се обично доноси око 5 поподне у време Периода Опасности од Шумских
Пожара и Тотална Забрана Паљења Ватре важи за следећи дан, почиње у поноћ и траје 24 сата.
ПСУ Комесар је такође одговоран за изузећа од Тоталне Забране Паљења Ватре. Разне активности могу да буду
изузете од Тоталне Забране Паљења Ватре као што су хитни радови на инфраструктури или ватре на церемонијама.
Ово је објашњено у Службеном Гласнику Владе НЈВ сваки пут када се проглашава забрана. Оглашени изузеци могу се
наћи и на ПСУ интернет страници, www.rfs.nsw.gov.au .

Како наћи где и када је оглашена Тотална Забрана Паљења Ватре ?
Проверите у којој Пожарној Области у НЈВ се налазите користећи мапу која је дата као део ове информације. Тоталне
Забране Паљења Ватре се проглашавају према Пожарним Областима у НЈВ, које укључују већи број општина са
сличним временом, тереном и мерама у случају пожара. Можете да проверите да ли је Тотална Забрана Паљења Ватре
на снази тако што ћете:
•
Позвати 1800 НЈВ ПСУ ( 1 800 679 737), бесплатни телефонски број који има снимљене информације о
Тоталној Забрани Паљења Ватре за целу државу
•
Потражити на ПСУ интернет страници Тренутну Опасност од Пожара и мапу Тоталне Забране Паљења Ватре
на www.rfs.nsw.gov.au
•
Проверити временске извештаје на радију, ТВ и у штампи
•
Позвати ПСУ Контролни Центар током радног времена
•
Контактирати вашу локалну Ватрогасну Станицу у НЈВ.

Сарадња Ватрогасних Бригада и Противпожарне Службе за Унутрашњост НЈВ
ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА КОНТАКТИРАЈТЕ ВАШУ ЛОКАЛНУ ВАТРОГАСНУ СТАНИЦУ ИЛИ ЦЕНТАР ЗА
КОНТРОЛУ ПОЖАРА
Или посетите: www.fire.nsw.gov.au или www.rfs.nsw.gov.au

Шта су Пожарне Области у НЈВ
Од Августа 2004 примењује се нов поступак проглашавања Тоталне Забране Паљења Ватре и пружања временских
информација које погодују појави пожара. Прогласи су раније били базирани на Временским Прогнозама за области
дефинисане од стране Бироа за Метеорологију. Прогласи су сада базирани на Пожарним Областима у НЈВ. Пожарне
Области у НЈВ су мање и базиране на границама општина. То значи да су временске информације које погодују појави
пожара и Тоталне Забране Паљења Ватре више одговарају локалним условима. Да бисте пронашли више о Пожарним
Областима у НСВ, погледајте мапу која је додата овом листу са чињеницама.

Новчане и Затворске Казне
Паљење ватре током дана када важи Тотална Забрана Паљења Ватре повлачи казну до $ 5,500 и/или 12 месеци
затвора. Казне ако се ватра прошири и изазове повреде или губитак живота, штету на имовини или природној околини
могу да повуку много веће новчане и затворске казне са максимумом од $100,000 и/или 14 година. Оштећени могу
такође да покрену парнични поступак за надокнаду штете против особе одговорне за пожар.
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