ساکن محترم،
شاید مطلع باشید که نماهای های ساختمان قابل احتراق ( )combustible claddingیک معضل جدی در جامعه ما میباشد.
سازمان اماکن ایالت ویکتوریا ( )VBAدر حال انجام بازرسی از ساختمانها در سراسر ایالت برای شناسائی نماهای ناامن می باشد.
ساختمان شما در ماههای آینده بازرسی خواهد شد تا نمای خارجی آن ارزیابی شود تا مشخص شود که آیا خطر آتش سوزی در آن وجود
دارد یا خیر .وجود نمای خارجی ساختمان خود به خود به این معنی نیست که ساختمان ناامن است.
من درک میکنم که شما شاید نگران این معضل باشید و من به شما اطمینان خاطر میدهم ما با شرکتهای اداره کنندۀ ساختمانها،
سازمان آتش نشانی  ،شهرداری ها و ارگانهای دیگر دولتی همکاری می کنیم تا به شما کمک کرده و این مشکل را هر چه زودتر حل کنیم.
االن زمان مناسبی است که شیوه های ایمنی مبارزه با آتش سوزی خود را بازبینی نمائید .ضمنا فکر خوبی است که با سازمان مالکین و
یا مدیر ساختمان خود در مورد طرح ایمنی در مواقع آتش سوزی صحبت کنید.
برای اطالعات بیشتر به وبسایت  vba.vic.gov.au/claddingمراجعه کنید و یا با تلفن  1300 815 127تماس بگیرید.
ارادتمند شما
سو ِادی ()Sue Eddy
مدیر عامل سازمان اماکن ویکتوریا

نکات مهم ایمنی در موارد آتش سوزی
اقداماتی که االن میتوانم انجام دهم

اقداماتی که امروز میتوانید انجام دهید که خطر آتش سوزی را کم خواهد کرد

آژیرهای هشدار دهنده دود
اطمینان حاصل کنید که
هشداردهنده دود شما بخوبی
کار میکند.

درهای خروجی مخصوص مواقع
آتش سوزی را چک کنید
هرگونه مانعی را ازسر راه بردارید.

طرح فرار در مواقع آتش سوزی

خود را با نقشه ساختمان آشنا سازید.

برای بالکن ها

کولرهای گازی

لباسها و پارچه ها را حداقل یک متر
دور نگهدارید.

بار بی کیوها
(دستگاه های کباب پز)

حداقل  50سانتیمتر از دیوار و یا هر
چیز قابل احتراق دور نگهدارید.

کسانی که سیگار می کشند

همیشه یک جا سیگاری سنگین ،غیر
قابل احتراق با لبۀ بلند استفاده کنید.

در موقع آتش سوزی به شماره  000زنگ بزنید (سه عدد صفر)

برای اطالعات بیشتر در مورد ایمنی در مواقع آتش به وبسایت  mfb.vic.gov.auو یا  cfa.vic.gov.auمراجعه کنید.

