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FRV, Victoria sakinlerini otluk 
yangınlarına hazırlıklı olmaya çağırıyor 

Yeni çıkan bir rapora göre, otluk yangınları bu yaz Victorialılar açısından önemli bir 
risk olacak. Fire Rescue Victoria, Victorialılar'ı hazırlıklı olmaya çağırıyor. 

Rapora göre bu yılki yağış miktarı, otların uzamasına ve bitki örtüsünün büyümesine yol 
açarak yangınlar için yeterli yakıtı sağlamıştır.  

Victorialılar bu yazın daha yağmurlu geçmesini bekleyebilirler, ancak maksimum sıcaklıklar 
uzun dönemli ortalamalardan daha yüksek olacak ve otluk alanları kurutacaktır. 

FRV'nin Yangından Korunma Komisyon Üyesi Yardımcısı Michelle Young, bu yangın 
sezonunda herkesin evlerini korumak için alabileceği basit önlemler olduğunu söyledi. 

Komisyon Üyesi Yardımcısı Young, “Çimlerinizi 10 santimetreden kısa olacak şekilde biçin; 
bahçenizdeki dalları ve ağaç kabuklarını atın; çitlerinizin üzerinde asla yanabilecek bir şey 
bırakmayın,” dedi. 

“Bu basit tedbirler yakınlarda bir yangın çıkması durumunda büyük fark yaratır. Böylece 
korların evinizin sınırları içinde yanma riski azalır.”  

Otluk yangını çıkarsa bu otluk alanların yanında yaşayanlar en az iki sokak öteye yürümelidir 
-arabayla gitmemelilerdir-.

Otluk yangınlarıyla aralarında iki sokaktan fazla mesafe olan sakinler evlerinde kalmalı, 
pencerelerini ve kapılarını kapamalı, pencere eşikleri ve kapı aralıklarına havlular 
yerleştirmeli,  
klimalarını kapamalıdırlar. 

Komisyon Üyesi Yardımcısı Young, otluk alanlarda çıkan yangınların son derece tehlikeli 
olduğunu, saatte 25 kilometre hızla ilerleyebildiğini de ekledi. 

“Otluk alanların yakınlarında yaşayan skainlerin yaz boyunca her gün Yangın Tehlikesi 
Derecelendirmesini kontrol etmeleri ve hazırda bir yangından korunma planları olmaları kritik 
önem taşır.” 

1 Kasım 2019 ile 31 Mart 2020 arasında Victoria'da 450 otluk yangını çıkmıştı. 

Medya Bildirisi 
4 Aralık 2020  

mailto:media@frv.vic.gov.au


Türkçeye çevrilmiş yangından korunma bilgilerine ulaşmak için 

               adresini ziyaret edin. 

Yangından korunma ipuçları: 

 Çatı oluklarınızdaki yaprakları ve çöpleri temizleyin.

 Çimlerinizi 10 santimetreden kısa olacak şekilde biçin.

 Odun yığınlarını evinizden uzaklaştırın.

 Kuru dalları, yaprakları, ağaç kabuklarını ve otları bahçenizden çıkarın.

 Otluk alanların yakınında yaşıyorsanız ve bulunduğunuz yerde bir otluk yangını çıkarsa
yangından en az iki sokak geriye yürüyün; aracınızla gitmeyin.

 Otluk yangınlarıyla aranızda iki sokaktan daha fazla mesafe varsa bulunduğunuz yerde
kalın ve acil durum servislerinden gelecek talimatları bekleyin. Kapı ve pencerelerinizi
kapamalı, pencere eşikleri ve kapı aralıklarına havlu yerleştirmeli, klimanızı
kapatmalısınız.

 Otluk yangını sırasında asla araç kullanmayın. Duman yolu görmenizi zorlaştırır, böylece
aracınızla kaza yapma riskinizi artırır. Bu durumda acil durum araçlarının yolunu
kesebilirsiniz.
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