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は ざ ー ど ま っ ぷ

Tagalog

か つ よ う

ハザードマップを活用するために
Upang magamit nang husto ang hazard map
は ざ ー ど ま っ ぷ

いっしょ

ほか ん

～ハザードマップと一緒に保管してください～
～ Ingatan at itago ito kasama ng hazard map ～

はざーどまっぷ
■ ハザードマップとは
Ano ang hazard map?

ま っぷ

はんれい
■ マップの凡例について
Ukol sa leyende sa map
ぼうさい さいがい
■ 防災・災害について
Ukol sa pag-iwas sa sakuna at sakuna
ひ ご ろ ぼうさい た いさ く
□ 日頃の防災対策
Karaniwang pagkilos upang makaiwas sa sakuna
じ し ん さいがい
□ 地震災害について
Ukol sa sakuna ng lindol
つなみ
□ 津波について
Ukol sa tsunami
ど し ゃ さいがい
□ 土砂災害について
Ukol sa sakuna ng pagguho ng lupa
すいがい
□ 水害について
Ukol sa sakuna ng pagbaha

タスケ三兄弟

Ano ang hazard map?
Ang hazard map ay mapang nagpapakita ng tinatasang sakop ng
pinsala dulot ng likas na sakuna (malakas na pag-ulan, pagbaha,
sakuna ng pagguho ng lupa, pagtaas ng tubig sa dagat, tsunami,
atbp).
Nakasulat dito ang daanan ng paglisan, lugar ng paglisan at iba
pang impormasyon.
Ginawa ito ng lungsod at bayan upang tiyak at kaagad makalisan
ang mga naninirahan (residente).
Paggamit ng hazard map

 Tiyakin ang sariling bahay

 Tiyakin ang lugar ng paglisan

Sa hazard map, makikitang bukod ang

Kaugalian ang pagtiyak sa mapa kung

tanda at kulay tungkol sa likas na sakuna.

saan ang malapit na lugar ng paglisan

Hanapin ang sariling bahay at tiyakin kung

sa sariling bahay.

anong sakuna ang maaaring maging
mapanganib.

 Magtipon sa bawat pook at
mag-usap tungkol sa likas na sakuna
at paraan ng paglisan

 Pag-isipan ang sariling ruta sa
paglisan

Magsagawa ng pagpupulong sa pook

Maglakad

upang mapag-usapan tungkol sa pag-iwas

paglisan, at tiyakin ang ligtas at

sa sakuna, at magpalitan ng kuro-kuro

madaling paglisanang daanan. Piliin

tungkol sa likas na sakunang katangi-tangi

ang kalsadang may palatandaan upang

sa pook, mapanganib na kalsada sa oras

ligtas na makalisan kahit maglalakad

ng sakuna at iba pa.

sa gabi.

 Tiyakin ang impormasyon sa
panahon sa pamamagitan ng media

 Ipaskil ang hazard map

Bigyang-pansin

ang

impormasyon

sa

hanggang

sa

lugar

ng

Ipaskil ang mapang ito sa lugar na

panahon mula sa TV, radyo atbp. sa oras

karaniwang

tinitingnan,

upang

ng bagyo o malakas na pag-ulan.

maisagawa nang maayos ang kusang
aksyon sa pag-iwas sa sakuna kung
kinakailangan.

Leyende sa map (kahulugan ng tanda at pagkakaiba ng kulay)

Ukol sa karaniwang pagkilos
upang makaiwas sa sakuna
Ugaliin ang pagpalagay ng iba’t ibang maaaring mangyari at pag-isipan
ang kilos upang mapangalagaan ang sarili sa lindol!
Kung nasa bahay o pinagtatrabahuhan
Pangalagaan ang ulo, at lumikas sa ligtas na lugar
tulad ng ilalim ng matibay na mesa atbp. Kapag
tumila ang pagyanig at ligtas na, isara ang balbula
ng gas.

Kung nasa pasilidad kung saan maraming tao
Kumilos nang mahinahon, at huwag dali-daling
tumakbo sa labasan. Sundin ang utos ng tauhan ng
pasilidad.

Kung nakasakay sa tren o bus
Kung nakatayo, kumapit nang mahigpit sa hand strap o
hand rail. Kung nakaupo, pangalagaan ang ulo at
ibaba ang posisyon ng katawan. Sundin ang utos
ng kawani ng tren o bus.

Kung nasa labas ng gusali
Mag-ingat sa pagbagsak ng blokeng dingding, vending
machine atbp, at paghulog ng karatula, nabasag na
salamin atbp. Pangalagaan ang ulo at lumisan sa
matibay na gusali at iba pa.

Kung nasa tabi ng dagat
Lumayo sa tabi ng dagat. Kapag tumila ang pagyanig,
lumisan sa ligtas na lugar.

Kung nagmamaneho ng sasakyan
Huwag apakan ang preno nang biglaan, kundi
unti-unting bagalan ang takbo at huminto sa kaliwang
gilid ng kalsada. Kung aalis sa sasakyan, iwang
nakasaksak ang susi at huwag ikandado ang pinto.

Ukol sa karaniwang pagkilos
upang makaiwas sa sakuna
“Kilos para sa Kaligtasan 1-2-3”!
Kapag may malaking lindol, pinakamahalaga sa lahat ang “Pangalagaan ang
sariling pangangatawan.”
Ang “Kilos para sa Kaligtasan 1-2-3” ay kilos upang mapangalagaan ang
katawan sa lindol.

Hadlangan ang pagtumba ng mga kasangkapan sa bahay!

Pag-usapan sa pamilya at katrabaho ang
mapanganib na bagay (“gumalaw,” “matumba,”
“lumipad,” “mahulog,” “mabasag”).
Lagyan ng aparato, kawing o iba pa ang madaling
matumbang kasangkapan sa bahay upang
mahadlangan ang pagtumba nito.
Magpasya ng paraan ng pakikipag-ugnayan!

Magpasya

ng

paraan

ng

pagtiyak

ng

kaligtasan kapag mahirap makonekta sa
telepono. (Disaster Emergency Message
Dial, Disaster Voice Message Board atbp.)

Ukol sa karaniwang pagkilos
upang makaiwas sa sakuna
Pagpasyahan sa pamilya ang lugar ng paglisan!

Tiyakin sa pamilya ang lugar ng paglisan at
ligtas na daanan sa paglisan.

Kumuha ng impormasyong kapaki-pakinabang sa pag-iwas sa sakuna!
Tiyakin

ang

paraan

ng

pagkuha

ng

impormasyon sa pag-iwas sa sakuna tulad
ng earthquake early warning, Hiroshima
Prefecture disaster prevention website,
email ng impormasyon sa pag-iwas sa
sakuna at iba pa.
Maghanda ng mga gamit na dadalhin para sa emergency at ilagay sa
lugar upang agad itong mabibitbit!

Maghanda ng emergency pack at ilagay sa
lugar upang agad itong mabibitbit. Tingnan
muli ang nilalaman nito 2 beses bawat taon.

Listahan ng mga gamit na dadalhin sa emergency (halimbawa)
 Tubig na maiinom

 Shirt / Sweater

 Tissue

 Insurance Card

 Pagkain ng pamilya
para sa 3 araw

 Flashlight

 Tuwalya

 Cash

 First-aid kit

 Radyo

 Kandila

 Reserbang gamot

 Ekstrang baterya

 Posporo

 Panloob / Medyas

 Guwantes (gunte)

 Bankbook
 Tatak (inkan)

Ukol sa sakuna ng lindol

Lindol! Kumilos nang hindi natataranta at hindi nag-iingay!
Kapag nagkalindol, mahalaga ang hindi
mataranta at hindi mag-ingay.
Kaugaliang magsanay kung paano mabuting
kumilos
kapag
nagkalindol
upang
mapangalagaan ang pamilya at ari-arian.
Grado ng
Sidhi ng
Lindol

Antas ng Yanig

0

Hindi nararamdaman ng tao ang yanig.

1

Makakaramdam ng kaunting yanig ang ilang taong nasa loob
ng gusali.

2

Makakaramdam ng yanig ang karamihan ng taong nasa loob ng gusali, at
uuga nang bahagya ang ilaw at iba pang nakabiting gamit.

3

Makakaramdam ng yanig ang halos lahat ng taong nasa loob ng gusali.
Maaaring marinig ang tunog ng mga kagamitang pangkaing nasa aparador
ng mga pinggan.

4

Nakakatakot, malakas ang pag-uga ng nakabiting gamit,
maririnig ang tunog ng mga kagamitang pangkaing nasa
aparador ng mga pinggan, maaaring matumba ang palamuting
hindi suportado.

mahina sa
5

Aasikasuhin ng maraming tao ang sariling kaligtasan.
Maraming palamuting hindi suportado ang matutumba, mababasag ang
salamin ng bintana at maaari itong mahulog.

Makakaramdam ng matinding takot. Maaaring mahulog ang TV mula sa
malakas sa
patungan. Maraming blokeng dingding ang guguho. Maraming puntod ang
5
matutumba.

mahina sa
6

Sa maraming gusali, masisira at babagsak ang tisa sa dingding at salamin
ng bintana.
Mayroong magigibang gawa sa kahoy na bahay na mahina ang
resistensya sa lindol.
Maaaring magkaroon ng pagkabiyak sa lupa, pagguho ng
bundok at iba pa.

Sa karamihan ng gusali, masisira at babagsak ang tisa sa
dingding at salamin ng bintana.
malakas sa
Mayroong magigibang gawa sa reinforced concrete na bahay na mahina ang
6
resistensya sa lindol.
Maaaring magkaroon ng pagkabiyak sa lupa, pagguho ng bundok at iba pa.

7

Mayroong mapapahilig at lubhang masisira maging sa gusaling malakas ang
resistensya sa lindol.
Magkakaroon ng malaking pagkabiyak sa lupa, pagguho ng lupa at pagguho
ng bundok, at maaaring mabago ang anyo ng kalupaan.

Ukol sa sakuna ng lindol
Lindol! Kung nasa loob ng gusali

Kapag nagkalindol, maaaring mabasag ang salamin
ng bintana, mahuhulog ang bubong, matutumba ang
blokeng dingding.
Pangalagaan ang ulo gamit ang bag o libro.
Kung nasa labas, lumikas sa malapit na mukhang
matibay na gusali o malawak na parke at hintaying
tumila ang lindol.

PANUTO

•

Kung nasa tindahan, lumisan nang sinusunod ang sinasabi ng tauhang
namamahala.

•

Sa underground mall, may labasan sa bawat
pagitang 60 metro pababa, at sisindi ang
ilaw panggabay kahit mawalan ng kuryente,
kaya’t sundin ang tauhang namamahala sa
paglisan.

•

Kung

nasa

sinehan,

huwag

kaagad

sumugod palabas kundi dumapa sa pagitan ng silya at hintayin ang
paggabay ng tauhang namamahala.
•

Kung nasa platform ng estasyon ng tren, sumandal sa poste o dingding
habang pinangangalagaan ang ulo.

•

Kung nahulog mula sa platform, humingi ng tulong at magpahila pataas o
dumipa sa pagitan ng riles at platform hanggang tumila ang pagyanig.

Ukol sa sakuna ng lindol

Pag-uwi sa bahay mula sa malayong lugar

Marahil mahihirapang umuwi sa bahay
ang mga taong malayo ang eskwela o
pinagtatrabahuhan mula sa bahay.
Isaisip ang ganito at pag-isipan nang
mabuti kung saan ligtas na manatili.
Tiyakin kung ligtas ba kung uuwi sa
bahay.

PANUTO

•

Huwag mataranta at kumilos nang mahinahon.

•

Kumuha ng impormasyon mula sa radyo at tao sa paligid.

•

Maghanda ng matamis (chocolate, caramel atbp).

•

Kapag nalaman kung nasaan ang pamilya at ligtas sila, huwag piliting
umuwi ng bata, kundi magpasundo sa pamilya.

•

Kapag uuwi sa bahay, sabihin sa pamilya at kaibigan ang daraanan sa
pag-uwi.

Ukol sa tsunami

Huwag magpawalang-bahala kahit pagkatapos ng lindol!
Maaaring magkaroon ng tsunami
Maaaring magkaroon ng tsunami pagkatapos ng lindol. Darating ang tsunami na
mga simbilis ng jet plane, at susulong na simbilis ng bullet train (shinkansen).
Kapag nagkalindol, lumayo agad sa dagat, at tumakas sa mataas na lugar.
Maaaring mahuli kung titingnan ang tsunami.

Mekanismo ng tsunami

Nababatak at napapalihis ang gilid ng lupa
dahil sa paggalaw ng sea plate.
continental
plate

oceanic plate

Kapag naging lubos ang pagkalihis, umuurong
ito pabalik sa pinanggalingan at inaangat nito
ang tubig-dagat.
continental
plate

Kumakalat sa iba’t ibang lugar ang naangat na
tubig-dagat.
Tungkol sa pagkalat, kapag malalim ang dagat,
mabilis ang pagsulong patagilid at kapag
mababaw naman ang dagat, mabagal ang
pagsulong pataas.

continental
plate

oceanic plate

oceanic plate

Ukol sa sakuna ng
pagguho ng lupa

Kapag patuloy na umulan, kailangang mag-ingat sa sakuna ng pagguho ng
lupa!!
Sakuna ng pagguho ng lupa ang “pagguho ng dalisdis,”
pagdulas at pagdausdos ng lupa, at pagdaloy pababa ng putik
at bato. .
Kapag nagpatuloy ang ulan, lumalambot ang lupa at
malamang mangyari ang sakuna ng pagguho ng lupa.

Ano ang pagguho ng dalisdis?
“Pagguho ng dalisdis” ang tawag sa biglaang paglugso ng
lupang lumambot dahil sa malakas na ulan o lindol.
Maaaring umabot sa layong doble o triple ng taas ng dahilig
ng gumuhong lupa.
May mga 86,000 lugar sa buong bansa kung saan
maaaring mangyari ang pagguho ng dalisdis. Napakarami
nito kung ihahambing sa ibang mapanganib na lugar.

Indikasyon ng Pagguho ng Dalisdis
•

Kapag kalat-kalat na nahuhulog ang maliliit na bato mula
sa dalisdis.

•

Kapag tumutulo ang tubig mula sa dalisdis.

•

Kapag lumitaw ang biyak o siwang sa dalisdis.

Ukol sa sakuna ng
pagguho ng lupa
Ano ang landslide?
“Landslide” ang tawag sa paggalaw ng lupa sa marahang
dahilig kapag tumagos ang ulan sa madulas na lupang
parang luwad o clay. Nangyayari ito nang malawakan, at
pagdaka natatabunan ang bahay, bukid at taniman,
kalsada at iba pa.
Sa simula, mga ilang milimetro sa 1 araw ang paggalaw
nito at hindi halos makikita, ngunit maaaring bigla na lang
pausad-usad na gumalaw ito nang ilang metro.
At sa biglaang pagdaloy ng tubig sa ilog na hinarangan ng lupa mula sa
“landslide,” marami itong sinisirang bagay sa ibaba ng ilog.
Indikasyon ng Landslide
• Nagsimulang
• Lumubog

maging maputik ang tubig sa poso.

o umalsa ang bahagi ng lupa. Nagkabiyak sa

lupa.
• Kapag

biglang nagbago ang dami ng tubig sa batis o latian.

Ano ang pagdaloy ng putik at bato?
“Pagdaloy ng tubig at bato” ang tawag sa biglaang
pagdaloy ng lupa, bato at iba pa mula sa ibabaw ng
lambak o bundok dahil sa araw-araw na patuloy na ulan
sa panahon ng tag-ulan o malakas na ulan ng bagyo.
Madalas nangyayari ang “sakuna ng pagguho ng lupa” sa
lugar kung saan may delta o ilog na mabilis ang agos, at
sa tulin at lakas, sinisira nito ang maraming bagay.
Indikasyon ng Pagdaloy ng Putik at Bato
•

Kapag may “dagundong ng bundok” na tunog na parang
umuungol ang buong bundok.

• Kapag

may halong kahoy na lumulutang o may putik sa daloy
ng ilog.

• Kapag

ilog.

kahit patuloy ang pag-ulan, nabawasan ang tubig sa

Ukol sa sakuna ng pagbaha
Kailangang mag-ingat sa panahon ng bagyo!!

Kapag bumuhos ang malakas na ulan, maraming tubig
ang aagos sa ilog.
Kapag masyadong marami ang tubig, nasisira ang dike,
at aagos ang tubig sa bayan.

Batayan ng dami ng ulan (presipitasyon)
Medyo malakas na ulan Mahihirapang mag-usap dahil sa ingay ng
ulan.
(10~20 mm sa 1 oras)
May maiipong tubig sa iba’t ibang lugar sa
kalsada.

Malakas na ulan
(20~30 mm sa 1 oras)

Napakalakas na ulan
(30~50 mm sa 1
oras)
Matinding
napakalakas
na ulan
(50~80 mm sa 1
oras)

Sobrang lakas na
ulan
(80 mm pataas sa 1
oras)

Aapaw ang tubig mula sa alulod dahil sa malakas
na ulan.
Aapaw ang maliit na ilog at magsisimula ang
kaunting pagguho ng dalisdis.
Uulan na parang ibinuhos mula sa timba.
Magiging parang ilog ang kalsada.
Malamang mangyari ang pagguho ng dalisdis.
Patuloy ang madagundong na pag-ulan
na parang talon.
Aapaw ang tubig mula sa manhole, at
papasok ang tubig ulan sa silong at
underground mall.
Magkakaroon ng maraming pagbaha at
sakuna ng pagguho ng lupa.
Malakas na pag-ulang nakakatakot at
parang ginigitgit ang pakiramdam. Ulang
makakasira at makakatangay ng mga
bahay, gusali at iba pa.

Ukol sa sakuna ng pagbaha

Magbabago ang epekto ayon sa daanan ng bagyo
Magkaiba ang lakas ng hangin at ulan kung
nasa kaliwa o kanan ng daang patutunguhan

Pasaliwa ang direksyon ng hangin sa
direksyon ng pagsulong
Lakas ng
mahina
hangin

ng bagyo ang lugar na tinitirhan.

Rehiyon kung
saan
pinakamalakas
ang ulan

Kapag ipinahayag ang daanan, tingnan kung
nasaang gawi ang sariling bahay.

Bagyo
Rehiyon kung
saan
pinakamalakas
ang hangin

Pareho ang direksyon ng hangin sa direksyon
ng pagsulong
Lakas ng malakas
hangin

Panuto sa oras ng paglisan

Mag-ingat nang husto sa paanan
kapag lilikas habang baha dahil
maaaring maanod sa agos ang
bagay na makakasugat, o biglang
lumalim ang baha.
Magpaakay sa tatay at nanay ang
mga bata.

Makakapaglakad nang maginhawa sa rubber shoes na maaaring higpitan ang
sintas (Huwag magyapak o magsuot ng botas!)
• Magkabit ng lubid sa katawan upang hindi magkahiwa-hiwalay.
•

•

Kung hanggang baywang ang lalim ng tubig, huwag pagpilitang lumisan kundi
maghintay ng saklolo sa mataas na lugar.
Mga 70 cm para sa nasa edad na lalaki, at mga 60 cm para sa nasa edad na
babae ang batayang lalim ng tubig na maaaring lakaran.

•

Maaaring may mapanganib na bagay sa ilalim ng tubig, kaya’t gumamit ng
mahabang patpat bilang tungkod para masiguro ang kaligtasan. Mabuti rin
ang maglakad nang nakakapit sa salbabida para makapaglakad nang ligtas.

