Apakah keadaan darurat itu?
Keadaan darurat adalah bencana yang disebabkan
oleh manusia maupun alam yang bisa menempatkan
masyarakat dan/atau lingkungan dalam bahaya.

Apa peran City of Canning dalam
keadaan darurat?
City of Canning bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa pengaturan pengelolaan darurat
telah dipersiapkan dan dijaga, serta membantu
masyarakat dalam pemulihan dari kejadian darurat.

Apa yang terjadi setelah keadaan
darurat berakhir?
City of Canning memiliki Rencana Pemulihan
dan akan menyiapkan Komite Pemulihan untuk
mengoordinasikan serangkaian aktivitas dan
layanan guna membantu Anda setelah kejadian
darurat. Anda bisa mendapatkan layanan dan
informasi dari Pusat Pemulihan khusus atau kantor
pemerintahan City of Canning.

Ucapan Terima Kasih

Di manakah pusat evakuasi di
Canning?

City of Canning ingin mengucapkan terima kasih
kepada City of Belmont atas bantuan mereka
dalam menyusun brosur ini dan menyediakan isi
materi awal.

City of Canning memiliki sejumlah fasilitas
masyarakat yang dapat dipergunakan sebagai
pusat evakuasi/kesejahteraan dalam keadaan
darurat. Informasi ini akan disampaikan kepada
Anda melalui:

Proyek ini juga didukung oleh Natural Disaster
Resilience
Program
dari
Jaksa
Agung
Persemakmuran.

•

Radio ABC 720AM, peringatan dan informasi
tentang keadaan darurat akan diputar ulang
secara berkala hingga keadaan darurat berakhir.

•

Mengunjungi situs web DFES.

•

Mengunjungi situs web City of Canning; atau

•

Jika petugas Layanan Darurat (mis. Kepolisian,
DFES, SES) mendatangi Anda, ikuti pengarahan
mereka atau dengarkan pilihan yang mereka
berikan dan pilihlah opsi terbaik untuk Anda
dan keluarga Anda.
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This brochure has been produced in Indonesian.

Informasi kesiapan

KEADAAN
DARURAT

untuk warga City of Canning
Bekerja sama demi keamanan masyarakat

Nomor telepon penting

Apa yang dapat Anda lakukan untuk
membantu diri sendiri

Polisi

131 444

Darurat (Pemadam Kebakaran,
Polisi, Ambulans)

000

Layanan Darurat Negara Bagian
(State Emergency Service/SES)

132 500

www.dfes.wa.gov.au

Jalur Informasi tentang Keracunan

131 126

www.scgh.health.wa.gov.au

Healthdirect Australia

1800 022 222

www.healthdirect.org.au

Royal Perth Hospital

9224 2244

www.rph.wa.gov.au

Princess Margaret Hospital

9340 8222

www.pmh.health.wa.gov.au

Departemen Perlindungan Anak &
Dukungan Keluarga (Department of
Child Protection & Family Support)

9222 2555 B/H
9223 1111 A/H

www.dcp.wa.gov.au

Layanan Penerjemah

131 450

www.tisnational.gov.au

Badan Meteorologi
(Bureau of Meteorology)

9263 2222

www.bom.gov.au

City of Canning

1300 4 CANNING
(1300 422 664)

www.canning.wa.gov.au

Western Power

131 351

Alinta

132 702

Perusahaan Air

131 375

Telstra

132 203

Apa yang harus dilakukan dalam
keadaan darurat?

•

Membuat rute evakuasi untuk keluar dari rumah
Anda, mengatur titik pertemuan seandainya
Anda terpisah dari keluarga dan menandai
lokasi itu dalam rencana.

• Situs web Department of Fire and Emergency
Services di www.dfes.wa.gov.au.

•

Melibatkan semua orang dalam keluarga Anda
dalam membuat rencana.

• Dengarkan Radio ABC (720AM).

•

Memiliki perlengkapan darurat: suplai penting
selama 14 hari untuk semua anggota keluarga/
rumah tangga dan hewan peliharaan, cukup untuk
bertahan selama beberapa hari ketika terjadi
gangguan suplai seperti Listrik, Air, dan Gas.

•

Membuat daftar obat-obatan Anda saat ini,
serta salinan dokumen-dokumen penting
(paspor, resep obat, akta kelahiran, dokumen
asuransi, dll.)

•

Mengetahui tempat penampungan hewan
peliharaan jika Anda tidak bisa pulang ke
rumah. Untuk mempelajari tentang perawatan
hewan dalam keadaan darurat, kunjungi
www.canning.wa.gov.au

•

Memiliki radio yang beroperasi dengan baterai
dan menyimpan baterai cadangan.

•

• Mereka mungkin mengarahkan Anda untuk
evakuasi dan menyarankan tempat tujuan.

Memastikan pertanggungan asuransi Anda
memadai.

•

• DFES mungkin perlu merespons keadaan darurat di
rumah atau properti Anda.

Mengetahui di mana Anda bisa menginap jika
tidak bisa pulang ke rumah.

•

Mengenal tetangga Anda karena bantuan
terdekat mungkin berasal dari tetangga atau
mereka mungkin memerlukan bantuan Anda.

Untuk mendapatkan informasi tentang keadaan darurat:
• Televisi ABC.

• Kunjungi situs web Bureau of Meteorology di
www.bom.gov.au.
• Unduh Aplikasi Ponsel Disaster Watch dari Google
Play atau Apple iTunes.
• Kunjungi situs web City of Canning di
www.canning.wa.gov.au.
• Hubungi City of Canning di 1300 4 CANNING
(1300 422 664).

Kerabat terdekat (anggota keluarga):

Layanan Darurat mungkin sibuk; mereka perlu waktu
untuk menjangkau tempat Anda. Anda mungkin perlu
menjaga diri sendiri selama setidaknya 72 jam atau
lebih. Oleh karena itu, penting untuk memiliki rencana
dalam mempersiapkan rumah tangga Anda agar
dapat bertahan dalam keadaan darurat. Misalnya:

Jangan takut jika petugas Layanan Darurat
mendatangi rumah Anda dalam keadaan darurat.
Mereka ada di sana untuk membantu, misalnya:

Tetangga:
Nomor telepon penting lainnya:

Untuk memperoleh informasi selengkapnya
tentang persiapan menghadapi keadaan darurat:
City of Canning

1300 4 CANNING
(1300 422 664)

www.canning.wa.gov.au

Palang Merah Australia (Australian Red Cross)

1300 367 428

www.redcross.org.au

Pengelolaan Darurat Australia (Emergency
Management Australia)

www.em.gov.au

Komite Pengelolaan Darurat Negara Bagian (State
Emergency Management Committee)

9482 1700

www.semc.wa.gov.au

Departemen Kebakaran dan Layanan Darurat
(Department of Fire and Emergency Services/DFES)

1300 657 209

www.dfes.wa.gov.au

Asosiasi Layanan Korban Trauma dan Penyiksaan
(Association for Services to Torture and Trauma
Survivors/AseTTS)

9227 2700

www.asetts.org.au

Layanan telepon multibahasa dari Departemen
Layanan Kemanusiaan (Department of Human
Services)

131 202

www.humanservices.gov.au

• Polisi Australia Barat mungkin ingin mengkaji
kebutuhan Anda sehubungan dengan persiapan
untuk evakuasi, menjaga rumah Anda, atau jika
Anda membutuhkan bantuan khusus.

• DFES State Emergency Service dapat menyediakan
bantuan untuk evakuasi penduduk rentan
(vulnerable persons).
• Membantu perbaikan sementara terhadap
kerusakan rumah Anda yang disebabkan oleh
kejadian darurat, misalnya badai.

