外国人住民のための防災ハンドブック（タガログ語）

Disaster Handbook para sa
mga Taga-ibang Bansang
Residente
Maging handa para sa kalamidad o malaking
sakunang mangyayari!
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Mahahalagang wika ng mga Hapón na
dapat tandaan sa oras ng kagipitan
蘆Sunog!（KAJI DESU.）
蘆Tulungan n yo ko（TASUKETE KUDASAI.）
蘆Paki tawag o tumawag kayo ng ambulansya.
（KYUUKYUUSHA / SHOUBOUSHA O YONDE KUDASAI.）

蘆Saan matatagpuan ang emergency Shelter?
（HINANSHO WA DOKO DESU KA?）

蘆Pakisamahan mo ako sa emergency shelter.
（HINANSHO E TSURETE ITTE KUDASAI.）

蘆Masakit po ang ○○ ko.（○○ GA ITAI DESU.）
蘆Nasugatan ako.（KEGA O SHIMASHITA.）
蘆Narito ako ngayon sa（lugar / sabihin kung saan lugar ka）
.
（IMA, ○○ NI IMASU.）

蘆Nasaan ako naroon?（Saan tong lugar?）（KOKO WA DOKO DESU KA ?）
蘆Mayroon bang nakakaintindi o kahit sinong nakakaintindi diyan ng
○○○（wika ng o lengwahe）
.
（○○○ GO GA WAKARU HITO IMASU KA ?）

蘆Banyo（TOIRE）, Pagamutan o hospital（BYOUIN）,
Tindahan para sa kaginhawahan o convenience store（KONBINI）
Teleponong pampubliko（KOUSHUUDENWA）
ulo（ATAMA）

sulata

mata（ME）
ilong（HANA）
tainga

（MIMI）

bibig（KUCHI）
dibdib（MUNE）

tiyan

（ONAKA）

kamay（TE）
paa

（ASHI）
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Panimula
Ang malaking natural disaster ay nangyari na sa Japan nuʼng nakalipas, kahit sa Shimane
Prefecture.
Sa anuman kalamidad, walang eksaktong solusyon, may kasabihan “ kung magagawa mo
ito, magiging mabuti para saʼyo o mapapabuti ka! ” o “ kung magagawa ngayon huwag mo ng
ipagpabukas ”
Gayunpaman,pinaka-mahalagang maghanda ka ng maaga bago dumating ang malaking
sakuna upang maiwasan ang kahit konting pagkasira.
Kung hindi ka sanay mamuhay sa Japan, mahirap para saʼyong magsalita ng wika ng mga
hapon, maaring kailangan mo ng kompletong impormasyon kung anong gagawin sa oras ng
kagipitan. Ang mga pagkakaiba sa kultura at klase ng pamumuhay ay nagkakaroon ng hindi
pagkakaintindihan sa mga tao o kapitbahay sa panahon ng emergency evacuation o emergency
shelter.
Kakailanganin mong matutong makipag-ugnay sa oras ng kagipitan sa salita o wika ng
hapon. Makihalubilo ka sa mga tao sa ereya o paligid mo at intindihin mo ang pang araw - araw
na klase o istilo ng buhay at ang patakaran ng Japan. Nung mga nakaraan,mga panahon ng
kagipitan, maraming tao ang naligtas ng mga kapitbahay nila.
Ang handbook na ito ay hindi makakapagpaliwanag ng mga countermeasures na may
kaugnayan sa likas na kalamidad. Kung mayroon ka mang hindi maintindihan o kung mayroon
kang gusto pang malaman tungkol dito paki saliksik ang mga karagdagan impormasyon ukol
dito. Unawain mo lang ang mga araw - araw na pamumuhay sa Japan at sa iyong bayan, upang
hindi ka mataranta o mabahala sa oras ng emergency.
Baka ito rin ang mabuting ideya upang makipag - usap ukol sa mga kalamidad kasama ang
iyong pamilya at mga kaibigan base sa karaniwang pamumuhay. Sa blankong puwang nitong
aklat,pakisama ang impormasyon na sa tingin mo ikaʼy nakapagsaliksik o nagkapagresearch na.
Pagbutihan mo ang pagdaragdag ng iyong sariling kaalaman o pagsikapan mong
madagdagan ang iyong kaalaman at maging alisto sa oras ng emergency at mga kalamidad,
upang kung may mangyari, alam mo kung ano ang gagawin.
Pinaka-mahalaga na tandaang “ Mailigtas mo ang iyong sarili ”

Mga
Nilalaman

Japan at Shimane ────────────────── 4
Ang Maging Handa para sa
kalamidad o malaking sakuna ──────── 5
Mga Natural o Likas na Kalamidad
Mga kalamidad na maaring
mahulaan at kung gaano kalaki
ang kapinsalaan maidudulot. ────── 9
Kalamidad na mahirap mahulaan
kung kalian darating. ──────────── 10
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Japan at Shimane
Japan
Ang Japan ay mahaba,mayroong nasyong malawak na isla, na umaabot mula hilaga
hanggang timog, na napapalibutan ng dagat. Humigit kumulang sa 70 porsiyento na gawa sa
kagubatan bulubunduking mga ereya, na may maraming mga burol at mga lambak (valley).
Kagaya ng, kapag umulan ng malakas, ang lupa ay madaling bahain o bumaha.
Ang kalagayan ng Japan kung saan may apat na mga platong nagtutugma, kasama ang
Pacific Plate, napag - alaman sa buong mundo na isa sa pinakamadaling kapitan ng lindol sa
mga bansa. Maraming mga hot spring sa Japan at siyempre,maraming bulkan (volcano).

Shimane
Ang Shimane Prefecture ay matatagpuan sa pagitan ng hilera ng bundok sa China at dagat
ng Japan, kasama ang prefecture, mga isla sa rehiyon ng oki, na matatagpuan sa active fault line. Minsan ang mga bagyo rin ay dumadaan dito sa prefecture. Nung mga nakaraan,
Ang Shimane ay nakakaranas ng pinakamalakas na lindol, malakas na ulan at mga bagyo na
nagiging sanhi ng maraming pagkasira o damage.
Nung panahon kamakailan lamang, ang pinakamatinding likas na mga kalamidad na naging
sanhi ng pinakamalaking sirang nagkaroon nung “ 2000 Western Tottori Prefecture Earthquake ”
(sa kalakhan o magnitude na 7.3) at ang “ July 2006 Heavy Rain ”. Ang bundok ng Sanbe
ay napasama sa listahan ng 110 mga aktibong bulkan sa Japan mula sa Volcanic Eruption
Prediction Group sa 2003. Mayroon mga posibilidad na 22,304 dangerous landslide disaster
points ang nakarekord sa buong Shimane nung 2003.

Mga larawan mula sa mga Kalamidad o malaking sakuna sa Shimane Prefecture

1988 Heavy Rain

2007 Oki Region Heavy Rain

2006 Heavy Rain

島根半島
日御碕

島後

千代川

日野川

宍道湖 中海

2006 Heavy Rain

大山
蒜山

斐伊川
島前
道後山

江の川

旭川

高津川

1983 Heavy Rain

恐羅漢山

冠山

高梁川
吉井川

太田川

2000 Western Tottori Prefecture
Earthquake

Mayroong nuclear reactor sa Shimane Prefecture. Kung saka-sakaling magkaroon ng emergency,sumunod lamang po sa direksiyon ng inyong munisipyo.
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Ang Maging Handa para sa
kalamidad o malaking sakuna
①Pagpapatibay kanlungan sa oras ng kagipitan
Ang kanlungan o kublihan sa oras ng kagipitan ay isang lugar kung saan makakapagtago sa
oras ng kalamidad. Nalalaman ng tanggapan ng mga munisipyo ang lokasyon ng emergency
shelter, gaya halimbawa sa paaralan o tulong ng komunidad. Kung nakakaramdam ka ng
panganib, o may utos ng paglisan mula sa tanggapan ng munisipyo, pakipuntahan lang ang
pinakamalapit na emergency shelter. Ang bawat emergency shelter ay lugar kung saan ang mga
tao ay maaring matulog, kumuha ng pagkain pantustos at tumanggap ng may kaugnayan
sa up-to-date disaster at impormasyon ukol sa klase ng pamumuhay. Ang mga lugar na ito
ay hindi lamang para sa mga lokal na residente, kundi para rin sa mga turista at mga tao na
nataong bumisita sa ereya - lugar na kahit sino ay maaring gumamit sa oras ng kalamidad,
walang pakialam ang nasyonalidad dito. Mas makakabuti para saʼyo na ikumpirma ang
lokasyon ng iyong pinakamalapit na emergency shelter o kublihan sa oras ng kagipitan, kung
paano ang papunta roon, at kung kailan dapat umalis sa lugar. Kailangang maging alisto ka sa
pinakamalapit na pagamutan o hospital, convenience store at sa pampublikong telepono.
Ang bawat siyudad,bayan at nayon (village) ay mayroong sariling “Hazard Map”. Ang mapang
ito ay naglalaman ng impormasyon sa aling mga ereya ang nahulaan na mahihirapan sa
pinakamalaking sirang nangyari o naging resulta ng natural na kalamidad, at kung saan matatagpuan
ang mga emergency shelter. Paki check itong mapa sa inyong mga lokal na opisina ng munisipyo.
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Sa isang
Emergency
Shelter

Pakisama na rin dito ang pinakamalapit na emergency shelter kung
saan matatagpuan,ang pagamutan, pampublikong telepono at iba pa.

Maraming mga tao ang nararapat na magsama-sama sa isang lugar. Ang mga
patakaran at alituntunin ay isanasalugar upang maiwasan ang malaking problema.

蘆Maghubad ng sapatos bago pumasok sa Gusali.
蘆Kumain sa tamang oras, ubusin ang dami ng pagkaing ibinigay o inihain lamang.
蘆Gumamit ng banyo o palikuran sa wastong paraan, magtapon ng mga basura sa tamang lugar.
蘆Huwag gumawa ng anumang gulo o magiging sanhi ng di pagkakaunawaan sa mga tao sa paligid.
Maaring may mga panahon sa emergency shelter na salungat sa iyong nakasanayang pamumuhay
o sa mga relihiyosong paniniwala. Kausapin ang mga tao sa paligid mo, at sabihin kahit kanino kung
anuman ang hindi mo kayang gawin.
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② Pakisamahan mo ang iyong mga Kapitbahay
Kailangan mong makisama sa mga kapitbahay mo sa oras ng emergency. Kung may mga
bata, o mga matatanda tao o may mga kapansanan malapit sa inyo, gawin mo ang lahat ng
iyong makakaya upang makatulong sa kanila. Ang pinakamabuting paraan na magagawa mo ay
kilalanin mo muna ang iyong mga kapitbahay. Ang mga taong ito ay makakatulong at gagawa ng
pinakamabuting paraan upang maligtas ka at maging panatag.

③ Mga Pagkaing Pantustos sa Oras ng Kagipitan
Sa panahon ng kalamidad, ang kuryente, gas at suplay ng tubig ay maaring maputol, kaya
kailangan mong magkaroon ng emergency supply kit upang maging handa sa anumang oras.
May dalawang klase ang kakailanganin mga suplay (supplies) : 1) Mga bagay na madadala
mo sa emergency (Emergency supplies) at 2) Mga bagay na makakatulong sa pang-araw-araw
na buhay (Emergency Rations atbp.). Ang kit na ito ay naglalaman ng mga emergency supplies
at emergency rations. Pag-aralang mabuti ang mga salitang hapon sa bawat isang bagay.

膀 Emergency Supplies
(Ihanda ng maaga ang mga ito, at ilagay sa backpack, upang maging handa ka sa mga
kakailanganin at madaling makuha sa oras ng kagipitan).
▼Mga

Pagkain

Tubig
▼Kakailanganing

Bankbook
▼Iba

▼Mga

Pantustos na
Pagkain sa
Oras ng
Kagipitan

pang-araw-araw na kakailanganin

Tuwalya,
Mga tissue

Mga damit

mga bagay

Personal na
Selyo
(INKAN)

Pasaporte at Alien
Registration Card
(Tarheta ng Tirahan o
Residency Card mula
2012 ng Hulyo)

Paseguruhan
ng Kalusugan
o Health
nsurance

Portable
Radio
(na may reserbang
baterya)

Knife(Kutsilyo),
Lighter

10 yen coins , para makagamit
sa pampublikong telepono

Pera

pang mga bagay

Cellphone,
Phone Charger

Flashlight
(Mga reserbang
baterya)
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First Aid
Supplies

▼Iba

pang mga bagay

(Isulat ang anumang ibang mga bagay na sa tingin mo ay kailangan.)

膂 Emergency Rations(Tubig at Pagkain para sa tatlong araw)
▼Mga

Pagkain

Tubig
(Mga tatlong
litro bawat
isang tao)
▼Other

Items

▼Other

Pantustos na
Pagkain sa
Oras ng
Kagipitan

Items

Portable Gas
Cooker, Spare
Gas Canister

Pala,Bareta

(Isulat ang anumang ibang mga bagay na sa tingin mo ay kailangan.)

膠 Iba Pang Impormasyon
Pakihanda ang mga iba pang kakailanganing bagay para sa sarili mo at sa iyong
pamilya.
Mga halimbawa: Sanggol – gatas o baby milk powder (formula),feeding bottle, nappies,
mga Pagkain ng sanggol.
Sa mga buntis – mga bulak, gasa, pangkula o pampaputi (disinfectant) atbp.
Para sa mga may kapansanan o kailangan ng pangangalaga – pampers,
kakailanganing mga gamot atbp.

Isulat ang iba pang bagay na kakailanganin.
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④ Sa panahon ng kalamidad – Lubhang kailangan ang Japanese

at makatanggap ng emergency related information

Ang pinakamalaking balita sa kalamidad at impormasyon naibigay ng Japanese. Masyadong madali
para sa impormasyon na maglatag ng hindi tama at magpalaganap o magkalat ng balita. Halos
pareho rin sa emergency shelter na hindi maibibigay sa pansarili mong kaalaman lamang, limitado
ang dami ng impormasyon makukuha sa mga lengwahe kaysa sa Japanese. Kaya, mahalagang
makaintindi, makasalita ng simple at makasulat ng Japanese.（Pakihanap sa pahina p.2, 13）
Mayroong mga munisipyo at taga-ibang bansang residenteng grupo ang sumusuporta sa
buong Japan na naglalaan ng disaster - related information sa ibaʼt - ibang lengwahe, kaya
gamitin ang internet, at mga opisina sa munisipyo upang makatanggap ng karagdagang
impormasyon ayon sa iyong lengwahe o wika.
Ang emergency information ay madalas bino-broadcast sa pamamagitan ng caption messages
sa itaas ng screen ng inyong TV. Ito ay palaging makikita sa Japanese o wikang hapon. Ugaliin
po nating tignan ang mga impormasyon ito.

⑤ Mga Pag-iingat Para Sa Kaligtasan
Sundin lamang po natin ang mga wastong paraan ng kaligtasan sa loob at paligid ng inyong
mga tahanan gaya ng itinuturo sa mga event ng disaster.
na nasa pangyayari o event sa kalamidad.

①Tibayan ang mga kagamitan
kapag nagkalindol
ang mga kagamitan
ay maaring mahulog
o malaglag saʼyo.
Ito ay mapanganib.

②Huwag iwanan ang mga pagaari o mga gamit sa daanan o
sa pasukan ng bahay
makakasagabal ito sa ruta ng pagtakas.

③Maglagay ng shatter pr oof
plastic film lagpas sa salamin
ng mga bintana.
ang mga bubog ng salamin
ay mapanganib.

④Tiyaking mabuti na walang
sirang roof tiles o house bricks
(mga ladrilyo).

bumabagsak na
roof tiles, mga sirang
dinding o bakod ay
mapanganib.

⑥ Iba pang Impormasyon
Ang palatandaang ito nagtuturo ng emergency exit o labasan sa oras ng
kagipitan. Maari mong gamitin ito sa paglabas upang makatakas kung dumating
ang oras ng kagipitan.

INCLUDEPICTURE
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Mga Natural o Likas na Kalamidad
Mga kalamidad na maaring mahulaan at kung gaano kalaki ang kapinsalaan
maidudulot.

蘰 Mga Bagyo

Typhoon Map

（TAIFUU）

Lahat ng mga bagyo ay nakahilig mula sa kanluran at timog
- kanluran ng Japan, at naglalakbay sa direksiyon ng hilagang
- silangan. Bawat taon sa mga bagyo umaabot sa lupain
ng Japan. Minsan ang mga bagyo ay lumilihis papuntang
Shimane Prefecture. Tuwing may bagyo, heavy rain, malakas
na hangin, pagguho ng lupa, high tides at high waves ay
inaasahan ng darating. Ang sentro ng typhoon ay kilala bilang
“Eye of the storm” na walang ulan o hangin. Gayunpaman,
ang malakas na ulan at malakas na hangin ay umiikot sa
eye of the storm, kaya hanggang matapos ang bagyo o
makumpletong dumaan, kailangan mong manatiling alisto.

①

③

②

④

①Gale Force Wind Area
(over 25m/s)
②Strong Wind Area (over 15m/s)
③Gale Force Wind Warning Area
④Predicted Area
（National Weather Office Homepage）

蘰 Heavy Rain

（OOAME）

Tuwing may mga bagyo at malakas na ulan, ang ilog ay
umaapaw sa kanilang pampang at nagbabaha sa bahay
ng mga tao. Depende kung saan ka nakatira, maaring
kailangan mong lumipat sa mataas - taas na lupain (高台 :
takadai) upang makaiwas sa baha.

蘰 Pagguho ng lupa

（DOSHA SAIGAI）

Minsan ang lupa sa ibabaw ay maputik o basa basang lumalabas paalpas na nagiging sanhi ng
heavy rain o lindol. May mga panganib sa mga nahuhulog na mga bato, pagguho ng lupa, kaya
iwasang pumunta malapit sa kailaliman ng bundok at mga matarik na dalisdis.

蘰 Tsunami (Seismic Waves)
Ang tsunami ay nangyayari pagkatapos ng lindol. Kung nasa coastal ereya ka o sa daan ng
coastal water lisanin kaagad ang lugar at lumipat sa mataas na lupa(高台:takadai). Huwag pumunta o
magbakasakali sa mga ereyang kagaya nito hanggang walang karagdagang panganib ng tsunami.
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Kalamidad na mahirap mahulaan kung kalian darating.

蘰 Lindol

（JISHIN)

May ibaʼt-ibang paraan upang protektahan ang iyong sarili tuwing may lindol, depende kung
saan ka naroon (sa train, elevator, o sa labas). Mabuting ideya na may kamalayan ka kung
paano mo mapuprutektahan ang iyong sarili at paano makakaalis sa lugar ng may pinangyarihan
ng lindol o kung nasa oras ng kagipitan ka.

Mga bagay na dapat tandaan sa panahon ng lindol
①Protektahan mo ang iyong sarili

emergency exit, lalo na sa katamtaman at
mataas na mga gusali. Hanggaʼt maari,
kumuha ng isa o dalawang lugar kung alin
ang puwedeng iwanan o lisanin.

at pamilya.

Pumunta sa pinakamalapit na study table,
mesa o desk at koberan ang iyong ulo.

④Huwag magmadaling lumabas!

②Patayin o tanggalin ang anumang

Mas lalong mapanganib magmadaling
lumabas sa oras ng kalamidad. Tignan
muna ang mga ereya sa paligid mo,
ipanatag ang sarili at saka ka umalis.

apoy na maaring pagmulan ng
sunog kahit na ang maliit na ningas
o liyab ay maaring maging resulta
ng pinakamalaking sira.
Ugaliing magpatay o i - off ang kahit na na
anong gas o extinguishing flames kahit na
sa minor earthquake.

⑤Umalis o huwag pumunta sa makitid

na mga kalye, madinding na kalye,
matarik na lugar,at sa pampang ng ilog.

③Buksan ang mga pinto at bintana

p a r a m a k a s i g u r o n g li g t a s s a
paglabas.

Ang mga bloke ng dinding ay maaring
gumuho o bumagsak; ang mga salamin sa
bintana at signboards ay maaring mahulog
saʼyo. Takpan o koberan ang ulo at umalis
ng ligtas sa gusali o open courtyard.

Pagkatapos ng lindol, maaring mahirapan
magbukas ng mga pinto at bintana sa
gusali.
Pinakaimportante na ma - check ang mga
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engine, ang mga ambulansya at aidworkers ay dapat na masagip o makarating
agad sa mga apektadong tao.

⑥Sumunod lamang po sa mga

itinuturo o tagubilin.

Sa kalamidad madalas nagiging sanhi ng
pagpapanic kung maraming grupo ng mga
tao ang parehong lugar. Ipanatag nʼyo ang
inyong mga sarili at sumunod ng maayos
sa mga instruction ng may ari ng shop.
Huwag kayong padalus-dalos ng mga
desisyon.

⑨Ang mga sasakyan ay dapat na

maghilahan papuntang kaliwa
at huminto.

Kung mangyari ang lindol na nagmamaneho
ka, hilahin o manehohin sa pakaliwang banda
sa kalye at patayin ang engine.

⑦Mag-ingat sa Pagguho ng mga

⑩Huwag magpanic o mataranta,

lupa at tsunami(mga alon).

huwag maalar ma-kumilos sa
panatag na paraan.

Umalis sa mga coastal ereya at mga
rehiyon na may matarik na lugar at maaring
may mangyaring panganib.
Ang Tsunami ay maaring mangyari sa
dagat malapit sa lupain, kaya kapag ang
lindol ay yumanig ng sobra, mabilis na
lisanin ang lugar, pumunta sa mataas at
maliligtas na lugar.

Huwag magpanic o mataranta, huwag
maalarma-kumilos sa panatag na paraan.
Tuwing panahon ng kalamidad, maraming
mga maling balitang mabilis kumakalat.
Makinig ng mabuti sa mga impormasyon
mula sa mga balita ng mga ahensiya,
opisina ng mga munisipyo, departmento
ng sunog, at sa mga serbisyo ng mga
nangangalaga sa oras ng kagipitan.
Tamang
Impormasyon

⑧Umalis at magdala ng konting

halaga ng mga personal na pag-aari.

Ang pag-alis na may sasakyan ay nagiging
sanhi ng pagbubuhol ng traffic, maiiwasan
mag-apoy o maginit ng sobra ang mga
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Mga antas ng lakas sa lindol (Earthquake intensity scale)
蘆Magnitude（MAGUNICHUUDO）…… Ang sukat o haba ng lindol
蘆Lakas ng yanig ng lindol（SHINDO）… Ang katindihan o lakas ng yanig ng lindol
蘆Sentro ng lindol（SHINGEN）……… Ang epicenter o sentro ng lindol
蘆Kumpletong balita ng lindol sa oras ng kagipitan（KINKYUU JISHIN SOKUHOU）
…………………………………… Nahuhulaan ang lindol bago mangyari ang malakas na
yanig upang maipa-alam sa mga tao kaagad. Ang lindol ay
maaring magsimula singbilis ng 10 segundo pagkatapos.
Ang prediction ay maaring lumabas at ipakita sa mga tao sa
pamamagitan ng TV,maririnig sa radyo at sa mga mensahe
ng inyong cellphone.

SHINDO
0

SHINDO
1

SHINDO
2

SHINDO
3

SHINDO
4

Ang mga tao ay hindi
makakaramdam
nitong pagyanig.

Ang mga hindi matibay
na kagamitan ay
5
JAKU maaring bumagsak.
（MAHINA） Ang mga bakod ay
masisira, at ang mga
libro ay magsisihulugan
sa istante.

Ang ilang mga tao
ay makakaramdam
nitong pagyanig sa
loob ng bahay.

Mga malalaking bagay
sa kagamitan gaya ng
5
KYOU chest-of-drawers ay
（MALAKAS） maaring bumagsak.
Sa pagmamaneho
ng sasakyan ay
mahihirapan.

Nakararaming tao
ang makakaramdam
ng pagyanig. Ang
mga nakasabit na
bagay ay bahagyang
gagalaw.

Ang tumayo ng deretso
ay mahirap. Ang mga
6
JAKU dinding ng mga gusali at
（MAHINA） mga bintana ay masisira.
Ang mga gas at tubig ng
mains ay mahihirapan at
magkakaroon ng sira.

SHINDO

SHINDO

SHINDO

Halos lahat ng tao
sa loob ng bahay ay
makakaramdam ng
pagyanig. Ang mga
babasagin sa istante
ay kakalampag.

SHINDO
6

KYOU

Hindi ka maaring
mak a gala w k ung
hindi ka gagapang.

（MALAKAS）

Ang mga dekorasyon
ay luluwag at maaring
malaglag sa mga
istante.

SHINDO
7
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Hindi mo makokontrol
ang sarili mong mga
galaw.

Mahahalagang Wika ng mga
HaponSa Panahon ng Kalamidad
Ito ay inilalathala kung mayroong pagkakataon may napinsala. Mga salitang gaya ng
OOAME-CHUUIHOU (Heavy Rain Alert-Sa malakas na pag-ulan maging alerto sa bagyong
darating) and KOUZUI-CHUUIHOU(Food Alert- alerto sa paghahanda ng pagkain) are used.
Ito ay inilalathala kung mayroong malaking pagkakataon nangyaring kapinsalaan. Mga salitang ginagamit
gaya ng OOAME-KEIHOU (Babala sa Heavy Rain) and KOUZUI-KEIHOU (Babala sa Baha) are used.

Alert
（CHUUIHOU）

Warning
（KEIHOU）

Extremely Strong Wind and Heavy Rain Napakalakas na hangin at malakas na pag - ulan
（BOUFUUU）

Gale force wind region
（BOUFUUIKI）

Tuwing may bagyo mababa ang presyong lumilikha sa region kung saan ang hangin
ay mas mahigit sa 25m/s, o kung mayroong likelihood of gate force sa ihip ng hangain.

Malakas na hangin sa region malakas na hangin sa region sa pagitan ng 15m/s at 25m/s
（KYOUFUUIKI）

Bilis ng Hangin
（FUUSOKU）

Maximum Wind Velocity
（SAIDAI SHUNKAN FUUSOKU）

Bagyo
（TAIFUU）

Ito ang speed o bilis ng hangin umihip o humampas. Madalas idispley o ipalabas
gamit ang mga metro/Segundo(m/s).
Ito ang pinakamataas na narekord sa bilis ng hangin sa naibigay na ereya mula
sa oras na naibigay.
Maraming mga salita ang ginamit upang ilarawan ang mga bagyo gaya ng
OOGATA(malaki ang sukat), CHOU-OOGATA(super), TSUYOI(malakas),HIJOU
NI TSUYOI(ubod ng lakas),at MOURETSU(marahas o violent)

Typhoon NumberX（TAIFUU X GOU） Ang mga bagyo ay binigyan ng numero, na nagsisimula sa Isa bawat taon.
Thunderstorm o bagyong may kulog at kidlat kulog,kidlat at ulan

＊KAMINARI（kulog at kidlat）
（RAIU）
①Temporarily o pansamantala ①Ibig sabihin: kung hinulaan ang weather na tumatagal ng panahon para sa mas mababa sa

isang-kapat ng taon ng isang araw, at pagkatapos ay pagbabago.
②Ibig sabihin: Kapag nahulaan ang panahon nagtatagal ng kumulang sa kalahating araw,
pagkatapos ay nagpapalit
（TOKIDOKI）
③Kapag ang hinulaang panahon ay may ganap na pagbabago sa araw na ito(dalawang
mamaya （NOCHI） uri ng panahon sa isang araw).
（ICHIJI）

②Minsan o sometimes

③later o

Ito ang mga lindol na mararamdaman mo pa pagkatapos ng isang lindol, na may
kasamang bilang at tindi ng aftershocks na magkaiba sa bawat lindol.
Minsan ang aftershocks ay maaring may karugtong o tumutuloy pa ng maraming araw.
Evacuation o paglisan sa lugar Ito ay kapag ang tao o ang mga tao ay lumipat mula sa isang lugar para sa iba
upang maiwasan ang panganib.
（HINAN）

Aftershock
（YOSHIN）

Emergency Shelter（HINANJO） Emergency Shelter, Evacuation Center- isang lugar kung saan ang mga tao ay
Evacuation Center（HINANBASHO） lumikas o lumipat.
Ito ay inilalathala kung may rekomendasyon sa evacuation. Ang pagpapasiya ay
Evacuation Warning
nasa indibidwal na ngunit mangyaring lumikas sa isang ligtas na lugar.
（HINAN KANKOKU）
Ito
ay inilalathala kung mapanganib ang sitwasyon at may napipinto/ babalang
Evacuation directive /
kapinsalaan sa buhay o ari-arian malamang na mang yari sa anunang sandali.
Direktibang paglisan
Hindi ito compulsory, pero inirerekomendang lisanin ang lugar at pumunta sa may
（HINAN SHIJI）
pinakamalapit na emergency shelter.

Evacuation preparation
information
（HINAN JUNBI JOUHOU）

Baha, Mga Tubig baha
（KOUZUI）

Pagbabaha
（SHINSUI）

Ito ay inilalathala kung may evacuation warning o evacuation directive na
ipinatutupad at hinihikayat ang bawat isa na maghanda upang umalis o lisanin
ang lugar. Makinig lamang pong mabuti sa kumpletong impormasyon at gumawa
ng mga preparasyon sa pag-alis.
Ito ay sanhi ng kalamidad maga ilog(swollen rivers) at sumambulat na ilog(burst
rivers)bilang isang resulta ng malakas na pag-ulan at lindol.
Kapag ang baha ay pumasok sa bahay.
(Halimbawa nasa itaas ang antas ng tubig sa palapag.)

Pagguho ng lupa
Ito ay kapag ang earth at soil ay nag-collapse bilang resulta ng malakas na pag(Cliff collapse / Talampas pagbagsak) ulan at ng isang lindol.
（GAKE KUZURE）

Pag-iingat o babala（KEIKAI） Kumuha ng kinakailangang-iingat, kailangan rin ay nakahanda.
Partially-destroyed（HANKAI） Kung ang gusali ay nasa 20% hanggang 50% ang pagkasira.
Tsunami

Ang mataas na alon(Maaring maging mataas pa sa 10 metro ng mga bahay at
ang mga tao ay maaring anurin papalayo.
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Useful Websites
Shimane Prefecture Disaster Portal
http://www.bousai-shimane.jp/
（Japanese, English, Chinese）
Shimane Prefecture Landslide
Disaster Information
http://www.pref.shimane.lg.jp/sabo/
（Japanese）
Shimane International Center
http://www.sic-info.org/
National
（Japanese） http://www.jma.go.jp/jma/
Meteorological
（English） http://www.jma.go.jp/en/warn/index.html
Agency
Fire and Disaster
（Japanese） http://www.fdma.go.jp/
Management
Agency
（Disaster Manual
（English） http://www.fdma.go.jp/en/
Available）

Disaster Prevention and Crisis
http://www.e-college.fdma.go.jp/top.html
Management E-College
Council of Local Authorities for
International Relations (CLAIR)
Multi-Lingual Lifestyle Information

http://www.clair.or.jp/tagengo/index.html

（Japanese, English, Chinese, Portuguese, Korean, Tagalog etc.）
M a y r o o n p o n g D is a s t e r I n f o r m a t i o n
Support para sa mga Taga-ibang Bansang
Residente(Makukuha sa multilingual support)

http://www.clair.or.jp/tabunka/shinsai/
index.html

蘰 Shimane International Center-Multilingual

Mobile Phone Bullettin

Lifestyle Information, Event information delivered to your inbox.
Paraan ng Pagpaparehistro：Magpadala ng blankong email sa inyong
ong email address na
nakalista ibaba.
（Sundin lamang po ang mga instruction na nasa reply email na naipadala sa yo）.

English

eng@ifms.jp

Chinese chn@ifms.jp

Portuguese

p o r @ifms.jp

Tagalog tag@ifms.jp

＊Sa pangyayari o sakaling may dumating na pinakamalaking
kalamidad, Mga detalyadong impormasyon mula sa NHK Matsue
homepage po ang maipapadala sa inyong mobile phone.
（Paki rehistro ang serbisyong ito, sapagkat hindi mo malalaman kung kailan
ka mangangailangan nitong impomasyon）
.
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Sulatan para sa kalamidad
Pangngalan

Tanggapan ng Munisipyo

Nasyonalidad
Tipo ng Dugo

Kumpanya ng Gas

Numero ng
Pasaporte
Alien registration
Number

Kumpanya ng Elektrisidad /
koryente

(Residency Card mula
sa Hulyo ng 2012)

Tirahan sa
Japan
Numero ng
Telepono

Kumpanya ng Tubig

Numero ng
Telepono
sa bahay
Mobile
Phone
Number

Pangngalan ng mga
taong nakatira sa
parehong bahay

Lugar ng
trabaho,
Pagsusuri
sa Pasilidad,
Paaralan

Iba pang kapaki-pakinabang o
mahalagang mapag-aalamang
impormasyon

Pangngalan
Tirahan
Numero
ng
Telepono

Pangngalan

Tagapagalam ng
Impormasyon

Sa Sariling
Bayan
Tagapag-alam
ng mga detalye

Tirahan
Numero
ng
Telepono

Pangngalan
Numero ng
Telepono

Opisina ng
Imigrasyon
Mag-isip ng evacuation plan
kasama ang pamilya.

Embahada ,Tanggapan
ng Konsulado
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Numerong Mapag-aalaman sa Oras ng Kagipitan
Makina para
sa Sunog

Pulisya

119

110

Magbigay daan po sa mga ambulansya at fire engine kung sila’y dumadaan papunta na may sirena.

蘂Disaster Message Exchange Dial 171

(Itoʼy magagamit sa pamamagitan ng inyong telepono sa bahay,cellphone, at sa pampublikong telepono).
Ang mga taong apektado sa kalamidad ay maaring mag-rekord ng mga mensahe, at iba
pang pag-aalala sa mga tao ay maaring makinig sa mensaheng ito.

Halimbawa

Irekord

idayal ang 171,
pagkatapos ay ilagay ang 1,

at ang inyong numero sa
蜷 Irekord
bahay

i-play

idayal ang 171,
pagkatapos pindutin ang 2,

Kung sinoman ang nais
mong tawagan pakilagay 蜷 i-play
ang numero ng telepono niya

Mobile Phone Internet Disaster Message
Board Service
Ang mga apektadong mga tao sa kalamidad ay maaring gamitin ang kanilang mobile phone
o computer upang mag-iwan ng mensahe para sa ibang taong makakabasa.

Halimbawa

Paki-rehistro at ikumpirma sa inyong cellphone ang ibaibang emergency messaging service sites.

＊Sa unang araw ng bawat buwan at sa “Disaster Awereness Week”, ang pagkakataon na
makasubok ng Disaster Message Exchange Dial at Disaster Message Board Service. Paano
magagamit:Ang mensahe ay nakarekord,maaring gamitin at makita sa site o lugar ng disaster
pages. Paki-check na lamang po. Subukan po natin!

Disaster Handbook para sa mga Taga-ibang Bansang Residente – Shimane Prefecture
Inilathala : Marso 2012, pangalawang edisyon

Tagapaglathala Culture and International Division,Shimane Prefecture 1
Tono-machi, Matsue City TEL 0852-22-5586 FAX 0852-22-6412
Fire and Disaster Prevention Division, Shimane Prefecture
Tagapamahala:
Tagapamatnugot / Editor: Shimane International Center
369-1 Higashi Tsuda-cho, Matsue City
TEL 0852-31-5056 FAX 0852-31-5055
Japanese, English, Chinese, Portuguese, Korean, Tagalog
Mga Lengwahe:
Tagapaglimbag
Tagapaglathala :

※Ang lahat ng mga larawan ay mula sa aktwal o tunay na nangyaring kalamidad sa Shimane Prefecture.
※Ang aklat na ito ay maari ring makuha sa Shimane International Center homepage(maida-download).
2012.3

