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 می توانم؟ نمی توانم؟ آتش در فضای باز و باربکیو

 

یا باربکیو برای گرمای شخصی یا آشپزی کردن در فضای باز  هنگام بازدید از جنگل ها و پارک های ایالتی ویکتوریا، داشتن آتش
 تجربه ای لذتبخش است. با این وجود، آتش می تواند به راحتی پخش و آتش سوزی جنگلی به راه بیاندازد.  

آتش پخش نشود و جنگل هایمان محفوظ  که تا اطمینان حاصل شوداست  قراربرزمین های عمومی ویکتوریا  برایمحدودیت هایی 
به عهده شما  ،پیش از بازدید ،و باربکیودر فضای باز  آتش روشن کردنئولیت حصول اطمینان از درک قوانین و مقررات مسبمانند. 

 می باشد. 

مسئول حصول اطمینان از ایمنی آن، پخش نشدن آن، و خاموش کردن کامل آن پیش  ، شما قانونا  روشن کنیدچنانچه آتش یا باربکیویی 
 از ترک محل هستید. 

 آتش  روشن کردنروزهای ممنوعیت کامل 

با سوخت  ییو استفاده از باربکیوهای باز هادر فضا روشن کردن آتشروزهای ممنوعیت کامل روشن کردن آتش = 
  مواد شیمیایی ممنوع می باشدیا جامد 

کسب اطالعات در مورد برقرار بودن ممنوعیت کامل روشن کردن آتش به عهده شما می باشد. شما می توانید با خط اطالع رسانی 
Vic Emergency Hotline  تماس بگیرید، آپ  226 226 1800به شمارهVic Emergency App  را دانلود کنید یا به
emergency.vic.gov.au  .مراجعه کنید. چنانچه از ممنوعیت آگاهی ندارید از کمپ واقع در همسایگی خود پرس و جو کنید 

در  وخود استفاده کرده عقل سلیم از ی است اگر هوا بسیار گرم و باد
 د. روشن نکنیباربکیو یا  آتش فضای باز

 استفاده کلی 

با سوخت جامد خود را  ییا باربکیو آیا باید محوطه دور آتش
 پاکسازی کنم؟

 بله. 

با سوخت  ییا باربکیو و پیرامون آتش فضای باال ،متر 3تا شعاع 
در جایی که اجاق  .نگه داریدجامد خود را از مواد اشتعال پذیر پاک 

  های مخصوص فراهم شده اند، از آنها استفاده کنید.  

 یا باربکیوی من چه اندازه می تواند باشد؟ تش آ 

شما باید یک متر مربع یا  با سوخت جامد ییا باربکیو آتش •
 سانتیمتر آن را احاطه کند.  30 حداقل کوچکتر باشد و خندقی به عمق

باربکیوی با سوخت جامد خود  سوخت های جامدی که در آتش یا •
 د. ند بیش از یک متر طول داشته باشنتوان قرار می دهید نمی

 لطفا به مرجع آتش در پارک های ملی و ایالتی مراجعه کنید. •

 ؟ یستچ است شدهایجاد صحیح در فضای باز به طرز  که یآتش

اجاقی ساخته شده از سنگ، فلز، بتون یا سایر مواد غیرقابل اشتعال 
 به نحوی که محیط پیرامون آتش مهار شده بماند. 

 

 

http://emergency.vic.gov.au/respond/
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 ، استفاده کنم؟ نیاز داردگازی یا سوخت جامد شیمیایی سوخت ت مایع، خسو بهآیا می توانم از آتش یا باربکیویی که 

 بله

اشتعال سوخت مایع، گازی یا شیمیایی خود را از مواد  فضای باال و پیرامون آتش یا باربکیوی با ،متر 3با این وجود، باید تا شعاع 
 نگه دارید.پذیر پاک 

 آیا می توانم آتش یا باربکیوی خود را بدون مراقب بگذارم؟ 

 خیر 

امد استفاده می کند، نظارت باید حضور داشته باشد که بر آتش یا باربکیویی که از سوخت جتمام مدت  مسئولیک فرد بزرگسال  •
 داشته باشد. 

به این معنی است که آتش یا باربکیویی که از سوخت جامد استفاده می کند باید در خط دید او باشد یا در  داشتن یک فردحضور  •
  محیط پیرامون خارج از آن باشد. متری  50فاصله 

 ؟ چیستبهترین روش برای خاموش کردن صحیح آتش به هنگام ترک محل 

 همیشه باید آتش خود را با آب کامال  خاموش کنید، و نه با کشیدن خاک بر روی آن.  •

 نمی توانید اخگرهای داغ را در آتش خود باقی بگذارید. •

 بی خطر است. آتش خنک باشد، ترک محل  به یاد داشته باشید، اگر به هنگام دست زدن به •

با  لطفا  فرآورده های شیشه ای، آلومینیومی، پالستیکی، زباله یا مواد غذایی مانده را در آتش اردوگاه خود نیاندازید. لطفا  این مواد را
 خود به خانه ببرید.  

 و می تواند منجر به دریافت جریمه در جا شود. می شود باقی گذاشتن این مواد در مکان اردوگاه، ریختن زباله محسوب 

 آتش  روشن کردنروزهای ممنوعیت کامل 

مواد یا  و استفاده از باربکیوهایی با سوخت جامد در فضای باز روزهای ممنوعیت کامل روشن کردن آتش = روشن کردن آتش 
 شیمیایی ممنوع می باشد

 آتش روشن کنم؟ضای باز در فآیا می توانم در روز ممنوعیت کامل روشن کردن آتش، 

 خیر 

 در روزهای ممنوعیت کامل روشن کردن آتش ممنوع می باشد. در فضای باز روشن کردن آتش  •

 آتش روشن نکنید. در فضای باز چنانچه تردید دارید،  •

 آیا در روز ممنوعیت کامل روشن کردن آتش می توانم از یک باربکیو که سوخت آن گازی یا برقی می باشد استفاده کنم؟ 

 بله 

شده از سنگ، فلز، بتون یا سایر مواد غیرقابل اشتعال  هساختت آن گازی یا برقی است و در سازه ای همیشه ثابت باربکیویی که سوخ
 قرار دارد، یا  

ت تجاری تولید شده است )از جمله رطراحی و به صو غذاانحصارا  برای تهیه  ؛باربکیویی که تنها از گاز یا برق استفاده می کند
  .قرار دارددر مکانی ثابت وقتی روشن است و  ؛باربکیوهای قابل حمل(

 به شرط آنکه 



 
 می توانم؟ نمی توانم؟ آتش در فضای باز و باربکیو

 

 به منظور تهیه غذا از آن استفاده شود.  •

  .باشددور  باربکیو از مواد اشتعال پذیر از محیط خارجی متر 3تا شعاع ناحیه ای  •

 دسترس داشته باشید.لیتر آب برای استفاده سریع در  10شلنگ آبی متصل به ذخیره ای از آب یا ظرفی حاوی حداقل  •

 که آتش روشن است آنجا باشد. تمام مدتی در  ،فردی بزرگسال که ظرفیت و امکان خاموش کردن آتش را داشته باشد •

 . شودپیش از آنکه فرد بزرگسال محل را ترک کند، آتش کامال خاموش  •

 در پارک های ملی و ایالتی، آتش و باربکیوها را تنها می توانید در اجاق های معین فراهم شده روشن کنید. 

 منابع اطالعاتی 

 چک کنید.  bom.gov.auپیش از ترک خانه، پیش بینی بلند مدت شرایط آب و هوایی را از طریق  •

 منابع زیر اطالعاتی در مورد ممنوعیت کامل روشن کردن آتش کسب کنید: از طریق مراجعه به  •

 Hotline Vic Emergency - 1800 226 226 خط اطالع رسانی –

– emergency.vic.gov.au 

 App Vic Emergencyآپ  –

  تماس بگیرید. 186 136 برای گزارش کردن فعالیت های مشکوک یا غیرقانونی با

 

 Translating and Interpreting Serviceترجمه کتبی و شفاهیچنانچه به کمک نیاز دارید، لطفا با خدمات 
(TIS)  بگیریدتماس در مورد ترجمه برای دریافت کمک. 

 www.tisnational.gov.au وب سایت تماس بگیرید )در استرالیا( یا به 450 131به شماره  TIS Nationalبا 
 مراجعه کنید

 

http://www.bom.gov.au/
tel:136186
http://www.tisnational.gov.au/
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