
  
 

Vi ønsker deg velkommen til Portugal, et av de varmeste og mest solrike stedene i Europa. 

 

Visste du at hvert år medfører skogbranner store ødeleggelser i rurale områder i Portugal, og 

setter livene til brannmenn i fare? De er også en direkte årsak til skader på miljøet og 

eiendommer  

 

Om du besøker distrikene og landige områder, med campingvogn, telt, eller ved gåturer, 

sykling eller likndende, og spesielt om du skal grille ute, pass på at du får en trygg ferie. 

 

DET ER FORBUDT  

Mellom 1. Juni og 30. September (som er den kritiske brannfareperioden), og utenfor 

denne perioden hvis brannfaren er satt mellom “veldig høy” og “ekstrem” (tilgjengelig 

informasjon om dette daglig på: www.ipma.pt), er det forbudta: 

 Tenne bål;  

 Bruke bensin, fyrstikker, gass eller andre brannfarlige substanser for bål eller 
matlaging;  

 Brenne hageavfall; 

 Sende ut brannballonger, eller annen type fyrverkeri;  

 Røyke eller bruke lighter I skogen;  

 

I løpet av disse periodene vil det være forbudt for personer og biler å entre, sirkulere eller 
stasjonere i de følgende områdene: - Soner som blir ansett som kritiske - Skogsområder og 
områder under statsdrift - I områder hvor det blir indikert om aktivitetsbegrensninger.  

 

ET PORTUGAL UTEN FLAMMER ER AVHENGIG AV OSS 

ALLE 

 

         BRANNSIKKERHET FOR BESØKENDE I RURALE OMRÅDER     

             VENNLIGST SETT AV LITT TID TIL Å LESE GJENNOM DISSE RÅDENE    



 

 

 

HVIS DU KOMMER I KONTAKT MED EN SKOGBRANN 

Hvis du er i fare, søk tilflukt og ring det europeiske nødnummeret – 112                                         

Hvis det ikke medfører noen fare kan du:  

• Prøve å slukke den med spader, slager eller grener; 

• Ikke forstyrre brannmenn, men følge instruksjonene deres; 

• Fjerne bilen din fra veier som fører til brannen; 

• Informere myndighetene hvis du legger merke til noe/noen mistenkelig(e). 

 

Skulle du trenge å rapportere om en brann eller behøve medisinsk førstehjelp ring 112 

 

Hva man skal gjøre hvis man er omringet av flammer,  

• Flykt i retning med vinden,  

• Søk ly i områder med vann og lite vegetasjon,  

• Beskytt hodet og resten av kroppen med våte klær,  

• Pust langs bakken gjennom våte klær for å unngå røykinhalasjon 

 

For å se eller sjekke den daglige brannrisikoen, vennligst kontakt Det Nasjonale 

Meteorologiske Instituttet (www.ipma.pt) eller kontakt den lokale Brannstasjonen 

(Bombeiros). 

 

Hvis du reiser med campingvogn anbefaler vi at du har 

med en førstehjelpskoffert, brannslukker, røyk- og 

karbondetektor, samt å sjekke gassrør og forsegling 

regelmessig. I tillegg anbefales det å sette opp leir 

bare på steder godkjent for dette.  

 

SAFE COMMUNITIES PORTUGAL  

INFORMASJONSKILDE - THE PORTUGUESE NATIONAL AUTHORITY FOR CIVIL PROTECTION 

 ØNSKER DEG EN TRYKK OG GOD FERIE!  

www.safecommunitiesportugal.com • www.prociv.pt 

http://www.ipma.pt/

