Ко је ЕСТА?
ЕСТА је служба која оперише 24 сата дневно, 7 дана у недељи, има преко 550 запослених
и служи око пет милиона Викторијaнаца. Услуге укључују јављање на 000 позиве и
диспечерске услуге за следеће организације:






Полиција Викторије (Victoria Police) - метрополитанско подручје Мелбурна
(Metropolitan Melbourne) и подручје Geelong-а са околином (Greater Geelong)
Хитна помоћ Викторије (Ambulance Victoria) - метрополитанско подручје Мелбурна
(Metropolitan Melbourne)
Метрополитанска ватрогасна бригада (Metropolitan Fire Brigade) - метрополитанска
ватрогасна област (The Metropolitan Fire District)
Регионална ватрогасна служба (Country Fire Authority) - на нивоу државе
Служба за ванредне ситуације државе Викторије (Victorian State Emergency Service)
- на нивоу државе

Уколико Вам је потребна помоћ у хитној ситуацији, позовите Три нуле (000)
Три нуле (000) треба позвати само у ситуацијама када су полиција, ватрогасна служба или
хитна помоћ потребни јер је живот у опасности или је време од пресудног значаја.
Неки примери хитних ситуација су:
•
•
•
•
•
•
•
•

Несреће у ваздуху, железници или на
води
Алергијска реакција која је изазвала
тешкоће у дисању
Крварење (тешко)
Тешкоће у дисању (нпр. тешка астма)
Пад шећера код дијабетичара
(занесвешћивање /
дезоријентисаност / чудно понашање)
Предозирање дрогом
Дављење
Електрични удар / опекотине / тешке
повреде на раду

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Експлозија или у случају бомбе
Пожар који представља опасност по
живот или имовину
Срчани удар (ако сумњате)
Саобраћајна несрећа
Бол у стомаку (јак)
Мождани удар (ако сумњате)
Особа/e у безизлазној ситуацији
Траума (повреда)
Онесвешћена особа
Насиље (напад / туча / насиље у
породици)

Zapamtite, ukoliko niste sigurni da li je situacija hitna ili nije, pozovite u svakom
slu~aju, na{i operateri su obu~eni da Vam pomognu.
Када зовете Три нуле, немојте да заборавите да:
• Останете смирени
• Јасно кажете ГДЕ је место хитне ситуације
• Јасно кажете ШТА је разлог Вашег хитног позива
• Одговорите на питањa оператера најбоље што можете
• Немојте да спустите слушалицу све док Вам оператер то не каже
• Будете свесни свих потенцијалних опасности које прете Вама или другима (Пример:
Срушени електрични водови након саобраћајне несреће, лица која се агресивно
понашају, варнице или жар од пожара)

