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)هيئة اإلنقاذ من الحرائق في فيكتوريا( سّكان  FRVتدعو 
 والية فيكتوريا لالستعداد لحرائق األعشاب

 Fireستشّكل خطراَ كبيراً على سكّان والية فيكتوريا هذا الصيف. وتحّث هيئة لقد أظهر تقرير جديد أن حرائق األعشاب 
Rescue Victoria .سكان والية فيكتوريا على االستعداد 

ويشير التقرير إلى أن هطول األمطار الغزيرة هذا العام أّدى إلى نمو األعشاب والنباتات في فيكتوريا، مما وفّر ما يكفي من الوقود 
 الندالع الحرائق. 

على الرغم من أن سكان والية فيكتوريا يتوقّعون صيفاً رطباً أكثر، إاّل أن درجات الحرارة القصوى ستزيد عن متوسط الحرارة 
 طويل األجل، مما يؤدي إلى جفاف األراضي العشبية.

، إن بإمكان األشخاص اتخاذ بعض الخطوات البسيطة FRVقالت السيدة ميشيل يونغ، نائبة مفّوض السالمة من الحرائق في هيئة 
 للمساعدة في حماية منازلهم خالل موسم الحرائق هذا.

سم، وأزيلوا أغصان الشجر واللحاء من  10جّز العشب بحيث يقّل طوله عن وأضافت نائبة المفّوض السيدة يونغ قائلة: "قوموا ب
 حديقتكم وال تتركوا أي شيء قابل لالشتعال على سياج منزلكم".

"هذه الخطوات البسيطة يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً في حال اندالع حريق في مكان قريب، حيث تقّل فرص إشتعال الجمر في 
ممتلكاتكم." 

على األقل شارعين  -وليس القيادة  -حريق األعشاب، يجب على السكان الذين يعيشون بجوار األراضي العشبية السير  إذا اندلع
 بعيداً عنها. 

ويجب على السكان الذين يعيشون على بعد أكثر من شارعين عن حريق األعشاب البقاء في منازلهم، وإغالق النوافذ واألبواب 
 وافذ وفتحات األبواب، مع إيقاف تشغيل مكيّفات الهواء.ووضع المناشف حول عتبات الن

كيلومتراً في  25وقالت نائبة المفّوض السيدة يونغ أيضاً إن حرائق األعشاب قد تكون خطيرة للغاية، حيث تتحّرك بسرعة تصل إلى 
 الساعة.

تصنيفات مخاطر الحريق كّل يوم طوال فصل "من المهم للغاية أن يتحقّق السكان الذين يعيشون بالقرب من األراضي العشبية من 
الصيف وأن يكون لديهم خطة للسالمة من الحرائق."

حريقاً عشبياً في جميع أنحاء والية فيكتوريا.  450، اندلع 2020آذار/مارس  31و 2019تشرين الثاني/نوفمبر  1بين 

للحصول على نصائح ُمترجمة حول السالمة من الحرائق باللغة العربیة، یُرجى زیارة الموقع اإللكترون.
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نصائح للسالمة من الحرائق: 

 .استمروا بإزالة أوراق الشجر والقمامة عن مزاريب السطح

  سم. 10جّزوا عشب منزلكم بحيث يقّل طوله عن

  ً عن منزلكم. انقلوا أكوام الخشب بعيدا

 .أزيلوا األغصان الجافة وأوراق الشجر واللحاء والعشب من حديقتكم

  مسافة شارعين بعيداً عن الحريق. -ال تقودوا السيارة  -إذا كنتم تعيشون بجوار أراٍض عشبية واندلعت حرائق األعشاب امشوا

 مكانكم وانتظروا توجيهات خدمات الطوارئ.  إذا كنتم تعيشون على بعد أكثر من شارعين عن حريق األعشاب، ابقوا في
 ويجب إغالق النوافذ واألبواب ووضع المناشف حول عتبات النوافذ وفتحات األبواب، وإيقاف تشغيل مكيّف الهواء.

  ال تقودوا أبداً السيارة في حال اندالع حريق األعشاب. سيؤدي الدخان إلى صعوبة في رؤية الطريق، مما يزيد من احتمال
 اصطدام سيارتكم، ويمكن أن تقطعوا الطريق على مركبات خدمات الطوارئ.




