Các đám cháy cỏ có thể phát ra ở bất kỳ nơi nào và lan nhanh đe dọa các thị trấn và thành phố, ngay
cả Melbourne
Nếu quý vị sinh sống ở ven các đồng cỏ, bất kể đó là đồng trống, khu công viên hay các trang trại,
quý vị có thể gặp nguy hiểm.
Nếu quý vị sinh sống ở ven một thành phố hay thị trấn điều quan trọng là quý vị biết phải làm gì khi
hỏa hoạn xảy ra.
Nếu hỏa hoạn đe dọa và quý vị sinh sống trên đường hàng rào, việc an toàn phải làm là nhanh chóng
rời xa đám cháy một hay hai con đường.
Nếu quý vị không sinh sống ngay sát các đồng cỏ, sẽ an toàn hơn khi quý vị ở yên tại chỗ vì các đám
cháy cỏ thường không lan quá dãy nhà đầu tiên.
Đừng gây nguy hiểm cho tính mạng của mình hay của người khác khi leo lên xe chạy.
Quý vị cần giữ cho các con đường được trống trải cho các dịch vụ khẩn cấp
Có nhiều việc quý vị có thể làm để giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn gây hư hại cho tài sản của quý vị. Ví
dụ như cắt cỏ, dọn cỏ dại, các que cành, củi khô và rác rến chung quanh nhà quý vị và đường hàng
rào.
Bảo đảm quý vị có một kế hoạch đối phó nếu hỏa hoạn xảy ra. Nói chuyện với bạn bè và gia đình về
kế hoạch này trưóc khi có hỏa hoạn xảy ra trong khu vực của quý vị.
Kiểm tra mức độ nguy hiểm hỏa hoạn hằng ngày và luôn trông chừng các điều kiện bên ngoài. Quý vị
có thể biết hỏa hoạn xảy ra trước các dịch vụ khẩn cấp.
Kiểm tra mức độ Nguy hiểm Hỏa hoạn và các cảnh báo khẩn cấp tại emergency.vic.gov.au
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