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Utafiti umeonyesha kwamba ukichelewa 
kuondoka inaweza kusababisha kifo. Katika 
kipindi cha miaka 100 iliyopita 60% ya watu 
waliokufa katika moto ya msitu walikutwa 
ndani ya mita 100 za makazi yao wenyewe.

Piga aatua mara moja. Kamwe ‘usisubiri na kuona’ 
nini kinaweza kutokea. Kuhama katika dakika ya 
mwisho inaweza kuwa vibaya. Kamwe usitumie 
vibaya mpango wako. 

Download mfano wa mpangowa kujilinda moto 
wa msitu leo katika www.dfes.wa.gov.au 

Inaweza kuokoa maisha yako!
Kama unaishi katika au karibu na kichaka, kupanga na kutumia mpango 
wa kujilinda moto wa msitu ni muhimu. Mpango wako utakusaidia 
kuepuka kufanya maamuzi dakika ya mwisho ambao inaweza kuthibitisha 
kufariki wakati wa moto wa msitu.

Namna ya Mpango wa 
Kujilinda Moto wa Msitu
■ Mpango wako lazima kutumiwa na wewe na 

familia yako. Mpango wa kila mtu wa kujilinda 
moto wa msitu utakuwa tofauti na hutegemea 
hali ya mtu binafsi.

■ Kama unaishi peke yako andaa mpango 
na majirani wako.

■ Andika mpango wako chini na usiwe na 
mashaka wakati unakuja kuiweka katika 
vitendo. 

■ Kuandaa na kufanya mazoezi ya mpango 
wako kwa watu wote wa familia yako kabla 
ya kuanza kwa msimu wa moto wa msitu. 

■ Pitia mpango wako wakati hali ya familia 
yako inabadilika.

■ Usisahau kuweka mnyama na mifugo yako 
katika mpango wako wa kujilinda moto 
wa msitu.

Moto wa msitu

Mpango wa Kujilinda Kuhusu Moto wa Msitu
Karatasi la ukweli

Mpango wako lazima uwe na:
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Muchochea wako wa kuondoka 
au kuanza kujitetea.

Maamuzi sahihi kuhusu kama wewe 
utaondoka kwa mahali salama au 
kukaa na kikamilifu kuilinda. 

Mpango mwingine. Hali inaweza kubadilika 
kwa haraka sana katika moto wa msitu, 
mara nyingi bila onyo. Mpango wako lazima 
uwe rahisi kubadilika na kuwa na chaguo 
mbalimbali ya hali ambao unaweza kukufikia 
kabla, wakati au baada ya moto. 

Ni wapi utakwenda na jinsi utafika 
huko kama unapanga kuondoka kwa 
mahali salama?

Habari zilizomo katika nyenzo hii ni zinazotolewa kwa hiari kama utumishi wa umma 
na Idara ya Moto na Huduma za Dharura (Department of Fire and Emergency 
Services (DFES)). Nyenzo hii imekuwa tayari kwa nia njema na imechukuliwa kutoka 
vyanzo kuamini kuwa kuaminika na sahihi wakati wa uchapishaji. Hata hivyo, 
kuegemea na usahihi wa habari hawezi kuwa na uhakika na DFES hawakubali dhima 
kwa tendo au kutotimiza wajibu kufanyika au haijafanya katika kujitegemea juu ya 
habari na kwa matokeo yoyote kama moja kwa moja au, kutokana na kitendo hicho 
au kutotimiza wajibu. Kitabu hiki ni nia ya kuwa kiongozi tu na watazamaji lazima 
kupata mwenyewe ushauri wao wa kujitegemea na kufanya maswali yao wenyewe.

Kwa habari Zaidi, tembelea www.dfes.wa.gov.au au ita DFES Community Engagement 9395 9816


