
Level ng 
pag-iingat

Kung  dadating ang bagyo at iba, maaari ninyo po bang protektahan ang buhay ng mahalagang tao?

～Una malaman po ninyo ang danger signal dahil sa malakas na ulan atiba pa, tapos kumilos po kayo.～

１Una sa lahat, kailangan malaman!!

● Ang bahay at rehiyon ninyo ay mataas po ba ang posibilidad na masakuna dahil sa bagyo o baha? 

Kung nakatayo ang bahay ninyo sa tabi ng dagat,bundok,ilog, sa maylibis at dati nasakunang lugar, maingat na maingat sa sakuna. 
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Pagpapanatili para sa bahay

Pagtuturo ng paglisan(kagipitan),Rekomendasyon ng paglisan
Lisanin po ninyo nang agad sa tinukoy na lugar para sa paglisan
May anunsyo kapag may posibilidad na masakuna,tumaas ang
panganib sa tao,mas sasama ang sitwasyon

Paghanda ng paglisan,Pagsimulang paglisan ng mga matatandang tao at iba
Lisanin po ng mga tao na kailangan maraming oras para lisanin at    mga
tagataguyod nila, (halimbawa,matandang tao,may kapansanan
na tao,sanggol at iba)

Kaso ng bagyo: Ang anunsiyo ay bago ilang oras dumating ang bagyo
Kaso ng malakas na ulan: Ang anunsiyo ay bago ilang oras o dalawang oras

Tataas ang
panganib
sa buhay

Ang impormasyon tungkol sa pag-iwas sa sakuna mula sa Atmospheric Geophysical at 
Astronomical Services Administration tapos paghandapara pag-iwas sa sakuna.

Espesyal na alarma laban sa malakas na ulan→
hindi karaniwang sitwasyon na lumapit ang malubhang panganib na
kahit isang bases sa mga dekado walang karanasan hanggang ngayon

Ang impormasyon mula sa munisipyo tungkol sa pag-iwas sa
sakuna at pagkilos para protektahan ang buhay ninyo
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Nangyayari na ang sakuna ngayon!!
Kumilos po kayo nang mabuti para protektahan ang buhay ninyo!

Pamamahagi ng antas na panganib
(Napaka-danger, Banayad na kulay ube)
Impormasyon tungkol sa panganib laban sa baha
Impormasyon tungkol sa pag-iingat laban sa
pag-guho ng lupa

Alarma laban sa malakas na ulan
(Pinsala dahil sa pag-guho ng lupa)
Alarma laban sa baha
Pamamahagi ng antas na panganib(pag-iingat, kulay pula)
Impormasyon tungkol sa pag-iingat laban sa baha

Paalaala laban sa malakas na ulan, Paalaala laban sa baha

Pamamahagi ng antas na panganib(Paalaala,kulay dilaw)

Maghanda po kayo para lisanin(Icheck ang lugar at daan ng lisanin！

Icheck po ninyo ang pinakahuling impormasyon tungkol sa panahon tapos
maghanda po kayo nang mabuti laban sa sakuna

Kung maging ang level ng pag-iingat na hihigit sa Level 3, magtiyak at kumilos po kayo para protektahan ang buhay ninyo

Pinsala sa pag-
guho ng lupa

Pinsala sa
baha baha

Para protektahan ang buhay mula sa pinsala ng bagyo at 
malakas na ulan！

Pamamahagi ng antas na panganib



Ang tinukoy na 
lugar para lisanin

● Lumalapit ang panganib ng sakuna sa inyo
Iniisip po ba ninyo na kailan,saan at paano po ninyo lisanin?

Mali ang isip na 「Kahit lumisan ako, sa wakas walang nangyari 」Pinakaimportante ang isip na 「Buti na nga
kasi walang nangyari」Protektahan po natin ang sariling buhay at buhay ng mga pamilya ninyo.

Ang alituntunin ay lisanin sa lalong madaling panahon(sa araw)
Ang mga matandang tao at may kapansanan na tao ay kailangan maraming oras para lisanin kaya lisanin po ninyo sa lalong madaling panahon

Lisanin po ninyo sa tinukoy na lugar para lisanin malapit sa bahay ninyo
Ang tinukoy na lugar para lisanin ay tinukoy ng mga bawat munisipyo kaya icheck po ninyo nang madali tungkol ditto Kapag lumapit 
ang panganib sa pinsala ng bagyo at malakas na ulan,itetext ng munisipyo sa iyong cellphone ang impormasyon tungkol sa tinukoy na
lugar para lisanin at iba pa, kaya icheck po ninyo ang texttapos lisanin po ninyo agad sa tinukoy na lugar para lisanin

Kung posible, bawal lumisan nang mag-isa, kasi may kaligtasan kung lumisan po kayo kasama ng mga pamilya at kapitbahay.
Kung mahuli po kayo sa tiyempo sa lisanin, huwag kayong sumuko,kumilos po kayo sa paglisan nang drecho.(Mas mabuti ang
pangalawang palapag kaysa sa unang palapag, lumipat po kayo sa lugar at     kuwarto na malayo mula sa bundok at iba)

２ Susunod, pagkilos!

kailan?

saan?

Paano?
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