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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.

06Kalenda ya Maandalizi ya Nyumba yako

Nyumba yako imejiandaje?

Nini mali ya ulinzi wa mali?
Mahali ya ulinzi wa mali (asset protection zone) 
(APZ) ni eneo imepanua kwa angalau mita 20 
kuzunguka jengo pande zote ambako kuna kidogo au 
hakuna chochote kwa kuchoma. Katika maeneo ya 
miji hii inaweza kuwa na maana kwamba eneo lote la 
jengo lako ni sehemu ya APZ yako.

■ ■ Kuandaa kinga dhidi ya moto kwa mujibu 
wa serikali za mitaa kwa ajili ya ilani ya moto. 
Kuhakikisha sehemu ya njia ya gari wazi.

■■  Linda nyumba yako kutokana na mashambulizi ya 
moto kwa kuweka skrini waya na shutter. 

■■  Kuzuia mapungufu yoyote chini ya sakafu, paa, 
carpentry, matundu ya nje, mtaa ya juu, sehemu ya 
kupitia moshi kwenye nyumba na ukuta.

■■ Kupunguza Hatari za kuungua - kwa maelezo zaidi 
kutumia DFES mwongozo wa wakati wa baridi wa 
moto. Kwa nakala ya mwongozo huu wasilianana 
DFES mazingira ya Ulinzi Tawi juu ya 9395 9300.

■■  Kuwa na dharura ya maji kwamba ni huru ya 
usambazaji wa maji. 

■■  Jadili jinsi ya kuzuia moto na maandalizi na familia 
yako na majirani.

Kujenga mita 20 sehemu ya ulinzi 
wa mali, kuna aina mbalimbali ya 
vitendo vya kupunguza hatari kwamba 
unaweza kufanya juu ya mali yako. 
Hizi ni pamoja na:

■ ■ Kupunguza ngazi ya mafuta kuzunguka 
nyumba, kwa kusafi sha nyasi 
ndefu, fagia majani na matawi na 
kupogoa mimea. 

■ ■ Kunyunyizia nyasi na magugu na dawa.

■ ■ Kufanya kuchoma kudhibitiwa juu ya 
mali yako. Angalia serikali za mitaa yako 
serikali kuhusu vibali na vikwazo kwa 
kudhibitiwa kuchoma. 

■ ■ Kuhamisha vitu ambao vinaweza kuwaka 
kama kuweka kuni mbali na nyumba yako.

Katika hali nyingi mkono na mitambo ya 
kusafi sha ni njia bora ya kulinda mali yako. 
Mbinu hizi ni rahisi kuandaa, na ni kuchukuliwa 
salama, kuliko kupunguza hatari ya kuungua.

Usisubiri mpaka majiraya kuanza kuandaa nyumba yako na familia 
kwa ajili ya msimu wa moto wa msitu. Kuna hatua nyingi ambazo 
zinaweza kuchukuliwa kwa mwaka mzima ambayo itasaidia kuandaa 
mali yako kwa moto wa msitu. Kusimamia mali yako mwaka mzima - 
kupunguza hatari ya moto wa msitu!

Moto wa msitu

Karatasi la ukweli

Kuna tahadhari unaweza kuchukua mara 
moja ambayo itasaidia kulinda wewe na mali 
yako kutoka moto wa msitu:

pengo la mita mbili 
kati ya nyumba 

na matawi

tengeneza sehemu 
ya kukoma moto kata nyasi

toa vitu ambao moto 
unaweza kukamata

kata matawi 
ya chini
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