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Matutulungan Ka ng Gabay na Ito na:

 Ihanda ang Iyong Planong Pang-
emerhensiya

 Ihanda Ang Iyong Kit para sa 
Emerhensiya at Kit para sa 
Paglikas

 Ihanda Ang Iyong Mga Kapamilya, 
Alagang Hayop, Tahanan, Bakuran 
at Mga Ari-arian - Bago, sa 
Panahon, at Pagkatapos ng Isang 
Sakuna

 Maghanap ng Impormasyon sa 
Panahon ng Isang Sakuna

 Unawain ang Panganib at Tsansa 
ng Pagkakaroon ng Mga Sakuna 
sa Inyong Komunidad

TUNGKOL SA 
Gabay na Ito
Ang gabay na ito ay nakapokus sa mga natural na sakuna. Huwag 
hintaying may mangyaring sakuna bago mo pag-iisipan kung paano 
ka mabubuhay at ang iyong pamilya.

Sa panahon ng mga sakuna, maaaring hindi ka maabot ng mga serbisyong pang-
emerhensiya dahil sa malakas na hangin, sunog, tubig-baha, mga bumagsak na poste 
ng kuryente, o mga nakaharang sa kalsada.
Magpopokus ang Mga Serbisyong Pang-emerhensiya sa pagtulong sa mga 
pinakamahina sa komunidad sa panahon ng isang kaganapan. Kaya kailangan mong 
maghandang manatili sa iyong tahanan o lumikas nang hindi bababa sa tatlong araw.

Ang pinakamainam na panahon para 
paghandaan ang isang sakuna ay bago 
pa man magkaroon ng isang paparating. 
Ang mahusay na pagpaplano ay 
nangangahulugang walang mailalagay sa 
alanganin at alam ng lahat ang kailangan 
nilang gawin at kung nasaan ang mga 
bagay-bagay.

Dahil ang mga bagyo at baha ay bahagi 
na ng buhay sa Hilaga, madaling 
magkampante. Sa kasamaang palad, 
may mga tao nang namatay sa baha at 
bagyo dahil hindi sila naging handa o 
hindi nila sinunod ang mga babala.

PAGTATATUWA: Ang pulyetong ito ay para lamang sa impormasyon at ibinibigay nang may mabuting 
hangarin. Walang pananagutan ang Pamahalaan ng Queensland at Konseho ng Hinchinbrook Shire 
sa sinuman kaugnay ng anumang pagkawala o pagkasira (kabilang ang pagkawala bilang resulta) na 
maaaring pagdusahan o matamo, o maaaring direkta o hindi direktang magresulta, kaugnay ng pag-asa 
ng sinumang tao sa impormasyong nilalaman ng pulyetong ito. 
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AWTORIDAD SA  
IMPORMASYON
Sa panahon ng sakuna, ang  Hinchinbrook Local Disaster Management Group 
(LDMG) ang iyong pangunahing mapagkukunan ng impormasyon.

DITO KA MAKAKAHANAP NG IMPORMASYON:

f  HinchinbrookShireCouncil

f  HinchinbrookDisasterInformation

Ang Batas sa Pamamahala ng Sakuna ng 2003  ay 
nag-aatas na magtalaga ang organisasyon ng Lokal 
na Pamahalaan ng Lokal na Grupo sa Pamamahala 
ng Sakuna (Local Disaster Management Group, 
LDMG) at maghanda ng mga komprehensibong 
plano sa pamamahala ng sakuna. Ang 
Hinchinbrook LDMG ay binubuo ng mga Konsehal, 
Ehekutibong Opisyal, mga serbisyong pang-
emerhensiya, at mga susing ahensiya.
Ang Hinchinbrook LDMG ay nagdedesisyon batay 
sa payo ng mga taya sa panahon ng Kawanihan ng 
Meteorolohiya (Bureau of Meteorology, BOM). Ang 
sakop ng responsibilidad ng Hinchinbrook LDMG 
ay lahat ng komunidad sa Hinchinbrook Shire.
Magtatatag din ang LDMG ng Lokal na Sentro 
ng Koordinasyon para sa Sakuna (Local Disaster 
Coordination Centre, LDCC) na tatauhan ng mga 
sinanay na kawani ng Konseho, mga serbisyong 

pang-emerhensiya at mga susing ahensiya na 
magkokoordina ng mga mapagkukunan ng tulong 
at impormasyon bilang tugon sa isang nangyaring 
sakuna. Pagaganahin ang LDCC batay sa 
kalubhaan ang pangyayari.
Makakakita ka ng impormasyon sa sakuna 
tungkol sa kung kailan pinagagana ang sentro sa 
Hinchinbrook Shire Council Disaster Dashboard, 
sa Facebook page ng Hinchinbrook Disaster 
Information, sa mga pampublikong abiso at sa 
lokal na radyo.
Kung isang emerhensiya ang iyong tawag, paki-dial 
ang 000. Kung kailangan mo ng tulong kasunod 
ng isang pangyayari, kailangan mong kumontak sa 
LDCC sa 07 4776 4600 at ibigay ang mga detalye 
ng kinakailangang tulong sa operator ng telepono.  

Kami ang iyong

 www.hinchinbrook.qld.gov.au

 disaster.hinchinbrook.qld.gov.au
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PAGHAHANDA
nang Pauna
Ang paunang paghahanda ay ang pinakamahusay na paraan 
upang malampasan ang anumang natural na sakuna. Bagama’t 
pinakakaraniwan ang mga bagyo at pagbaha sa ating lugar, maaari 
rin tayong makaranas ng sunog, tsunami, lindol, at pagguho ng lupa.

TUWING OKTUBRE NG BAWAT TAON 
ORAS NANG MAGING ORGANISADO
1 Ano ang pwedeng mangyari sa panahon ng isang 

bagyo, baha, malakas na ulan o sunog sa talahiban?

2  Ano ang gagawin ninyo kapag may nangyaring 
emerhensiya at nasa magkakaiba kayong lugar 
(paaralan, trabaho, tahanan)?

3  Saan kayo pupunta?

4  Ang mga lugar na inyong kitaan kapag may 
emerhensiya.

5 Paano at kailan tatawag sa 000.

Mahalagang alam mo kung anong gagawin sa bawat senaryo:

 Alamin ang iyong panganib.

 Magpasya nang pauna kung lilikas ka o sisilong sa inyong tahanan o kasama 
ng pamilya.

 Alamin ang iyong ruta sa paglikas.

 Maghanda ng kit para sa emerhensiya.

 Gumawa ng mga hakbang upang limitahan ang pagkasira ng iyong ari-arian.

f  HinchinbrookShireCouncil

f  HinchinbrookDisasterInformation
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Upang makatulong sa 
paghahanda ng inyong Planong 
Pang-emerhensiya, Kit para sa 

Emerhensiya, Plano sa Paglikas, at 
Kit para sa Paglikas, magpunta sa:

www.getready.qld.gov.au

NANGYAYARI 
ANG MGA 
SAKUNA

MAGING HANDA

PAGHAHANDA NG IYONG 
TAHANAN, SASAKYAN, BANGKA, 
AT MGA ALAGANG HAYOP PARA 
SA LAHAT NG SAKUNA
Bago pa ang karaniwang panahon ng 
mga sakuna sa atin, habang marami ka 
pang oras para maghanda, isa-isahin 
ang sumusunod na mga listahan para 
matiyak na nakahanda ang lahat.

TAHANAN
 Itsek kung 

napapanahon ang 
insurance ng bahay at 
kung sapat ang halaga ng naka-insure

 Linisin ang bakuran

 Bawasan ang mga puno at alisin ang mga 
nakausling sanga

 Panatilihing maayos ang kondisyon ng 
iyong bubong at regular itong itsek

 Tanggalin ang mga dumi sa alulod

 Itsek at ayusin ang mga maluluwag na 
bahagi, tulad ng mga barandilya

 Itsek ang mga bintana at magkabit ng 
mga panangga kung maaari

 Kilalanin ang iyong mga kapitbahay

 Maglunsad ng pulong ng pamilya upang 
maihanda ang Planong Pang-emerhensiya 
ng inyong sambahayan, nang sa gayon ay 
alam ng lahat kung anong gagawin, saan 
magkikita, at kung paanong makakalabas

 Alamin kung paano at saan papatayin 
ang mga pangunahing suplay ng tubig, 
kuryente, at gas
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MGA SASAKYAN
 Tiyaking napapanahon 

ang insurance ng iyong sasakyan at 
sapat nitong sinasakop ang iyong ari-
arian

 Kapag naglabas ng mga babala sa 
masamang panahon, iparada ang mga 
sasakyan sa ilalim ng may bubong, 
malayo sa mga puno, linya ng kuryente 
at mga daanan ng tubig

 Tiyaking puno ng gasolina ng iyong 
sasakyan

MGA BANGKA
Kaligtasan sa Paglalayag 
Inirerekomenda ng 
Queensland na  magplano, maghanda at 
sumunod sa payo ang mga marino pagdating 
sa kapanahunan ng masamang panahon.

 Kumuha ng kopya ng Plano Para sa Mga 
Hindi Inaasahang Pangyayari dahil sa 
Masamang Panahon (Extreme Weather 
Event Contingency Plan) para sa inyong 
lugar at basahin ito

 Tuklasin ang iminumungkahing lugar na 
sisilungan o inlet sa inyong lugar bago 
magsimula ang panahon ng tagbagyo

 I-update ang mga detalye sa pagkontak sa 
iyo ng mga awtorida

 Mag-organisa ng mga opsyon para ilipat 
ang iyong bangka kung pupunta ka sa 
malayo sa kapanahunan ng masamang 
panahon

 Magtabi ng rekord ng mga numero 
ng teleponong pang-emerhensiya na 
madaling mailalabas (halimbawa, Regional 
Harbour Master, Volunteer Marine Rescue 
organisations, Queensland Police Service)

 Alamin kung kailan at saan dapat naroon 
ang iyong bangka sa panahon ng paglikas

 Gumamit ng mga naaangkop na linya 
upang tiyaking nakaangkla ang iyong 
bangka. Doblehin ang mga linya ng pag-
angkla at itsek kung nasa maayos pang 
kondisyon ang mga ito at tama ang sukat 
at haba ng mga ito

 Tiyaking ligtas ang mga maluluwag na 
bagay na nasa ibaba ng kubyerta

 Tiyaking maayos na nakakabit ang mga 
atip

 Tiyaking hindi pinapasok ng tubig ang iyong 
bangka

 Bawasan ang pagkakarga ng hangin at 
alisin ang mga nakatiklop na layag at takip, 
mga bimini top, at anumang clear

 Itsek ang lahat ng pagkakagawa ng bilge 
pump at tiyaking walang nakabara sa mga 
kusang nagde-drain na butas

MGA ALAGANG HAYOP
 Tiyaking ligtas ang mga 

hayop bago ang isang 
pangyayaring pang-
emerhensiya, o gumamit ng 
ligtas na carrier/kulungan/
panali ng alagang hayop kung dadalhin 
mo sila sa ibang lugar. Ang mga 
boarding shelter ay maaari ring maging 
opsyon para sa iyong alagang hayop

 Tiyaking napapanahon ang lahat ng 
bakuna

 Tiyaking makikilala ang iyong alagang 
hayop - lagyan ng tag at microchip ang 
mga alagang hayop kung saan maaari

 Kung lilikas kasama ang iyong alagang 
hayop, tiyaking dala mo ang kanilang 
mga gamot, pagkain, tubig, tulugan, 
panali, mga laruan at isaalang-alang 
ang kanilang mga pangangailangan sa 
sanitasyon

 Maghanda ng bagong larawan ng 
bawat isa sa iyong mga alagang hayop

Ang paunang paghahanda ay 
makakatipid ng oras at makakabawas 
sa mga kailangan mong gawin kapag 
malapit nang tumama ang isang 
sakuna.
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Ang kit na ito ay dapat maglaman ng mga panustos para sa iyong 
mga mahahalagang pangangailangan sakaling magkaroon ng 
emerhensiya, sisilong ka man sa isang lugar o lilikas.

Makakatulong ding magkaroon ng basic tool kit, mga ekstrang 
suplay at madaling bitbiting panluto.

KIT PARA SA EMERHENSIYA

Para sa higit pang Impormasyon, pumunta sa: www.getready.qld.gov.au

Mga baterya

Mobile Phone at 
Charger/ Adapter 
ng Sasakyan

Malinis na tubig 
para sa 3 araw

FIRST AID

Flashlight

First Aid Kit

Mahahalagang Dokumento 
sa mga nakaselyong bag, 
kabilang ang pera

Matitibay na Guwantes

Pang-3 araw na hindi 
nabubulok na pagkain 
at pambukas ng de 
lataMga Kagamitang 

Pangkalinisan

Mahahalagang 
Gamot

Madaling 
Bitbiting Radyo
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Gaya ng mahahalagang item sa iyong Kit para sa 
Emerhensiya, kung lilikas ka, kakailanganin mong 
magdala ng mga karagdagang item upang handa kang 
mamuhay nang malayo sa iyong tahanan nang ilang araw.

KIT PARA SA PAGLIKAS

Inirerekomenda ng Serbisyong Ambulansya ng Queensland na isama 
ng mga pamilya ang sumusunod sa kanilang mga First Aid Kit:

 1 x pakete ng mga band 
aid

 1 x rolyo ng non allergenic 
tape

 2 x sterile na eye pad
 4 x triangular bandage
 1 x conforming gauze 

bandage (10cm)
 1 x conforming gauze 

bandage (7.5cm)
 1 x conforming gauze 

bandage (5cm)
 1 x hospital crepe 

bandage (10cm)
 1 x sterile combine 

dressing (9x10cm)
 1 x sterile combine 

dressing (20 x 20cm)
 1 x medium wound 

dressing (#14)
 2 x non-adhesive 

dressings (5 x 7.5cm)
 1 x non-adhesive dressing 

(10 x 7.5cm)
 1 stainless steel na 

gunting
 1 x square gauze swab
 1 pares ng tiyani o 

pangsipit
 1 pakete ng (10) latex na 

guwantes
 1 resuscitation mask
 2 x bote ng eye irrigation 

(15ml)
 1 bote ng antiseptic 

cream (50g)
 1 wound closure steri-strip
 1 sstainless steel na 

pantanggal ng salubsob
 1 bote ng antiseptic 

solution
 5 x alcohol swabs
	 1	x	first	aid	hints	booklet

Mga Laruan at 
Libangan ng 
Mga Bata

Sleeping Bag

Mga Mahahalag-
ang Bagay at 
Souvenir

Unan at Kumot

Mga Panlamig na 
Damit

Para sa higit pang impormasyon, pumunta sa:  www.getready.qld.gov.au
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Ang Bureau of Meteorology ay naglalabas ng impormasyon sa 
panahon at mga babala. Ginagamit ng Hinchinbrook LDMG ang 
impormasyong ito upang magdesisyon tungkol sa mga aksyong dapat 
isagawa ng mga tao.

MAHALAGA ANG MGA BABALA! 
– kailangan mong kumilos kaagad ukol sa ibinigay na 
impormasyon.

MGA BABALA

ANONG DAPAT GAWIN AT SAAN 
MAKAKAKUHA NG IMPORMASYON
Sa panahon ng mga emerhensiya, ang  
Hinchinbrook LDMG ang iyong opisyal na 
mapagkukunan ng impormasyon.
• Pumunta sa website ng Konseho para sa 

mga digital na kopya ng lokal na planong 
pamamahala sa emerhensiya, mga gabay sa 
pagkilos, pagmamapa at impormasyon sa 
paglikas:  
www.hinchinbrook.qld.gov.au 
disasterhinchinbrook.qld.gov.au

• I-like ang  Hinchinbrook Shire Council 
Disaster Information Facebook page para 
sa napapanahong impormasyong direktang 
ibinigay mula sa Hinchinbrook LDMG:  
facebook.com/hinchinbrookdisasterinformation

• Mag-log on sa website ng Bureau of 
Meteorology para sa mga ulat panahon, mga 
babala at impormasyon: www.bom.gov.au

• Ang ABC TV at Radio ang mga opisyal na 
channel ng balita para sa emerhensiya. 
Manood at makinig para sa mga update sa 
emerhensiya.

• Tumutok sa iyong lokal na istasyon ng radyo 
na ABC North Qld 630 AM, Hit 103.1FM o 4TO 
Townsville 102.3FM, 4KZ 531AM, 1620AM,   
Power 100.7FM, Star 106.3 FM, TTT 103.9FM, 
4K1G 107.1FM

• Maaaring makakuha ng dagdag na 
impormasyon ukol sa paghahanda, mga 
alertong pang-emerhensiya at impormasyon sa:  
www.disaster.qld.gov.au 
www.qldalert.com 

ANTABAYANAN ANG:
• Ang Standard Emergency Warning Signal 

(SEWS) ay ginagamit sa simula ng mga 
seryosong babala. Ang SEWS ay isang 
nagwawangwang na sirena na ginagamit 
sa buong Australia para sa mga seryosong 
pangyayaring pang-emerhensiya. 
Upang makinig sa SEWS magpunta sa:  
www.disaster.qld.gov.au/Warnings_and_
Alerts/pages/About_SEWS.aspx

• Mga Alertong Pang-emerhensiya na voice 
message sa iyong landline at mga text message 
sa iyong mobile telephone.

• Mga lokal na update at anunsyo sa kaligtasan 
ng komunidad sa radyo at telebisyon.

• Mga tauhan ng Mga Serbiyong Pang-
emerhensiya na maaaring magbahay-bahay sa 
inyong lugar para magpasa ng mga babala.

Kapag nakapagbigay na ng payo sa 
emerhensiya, kumilos kaagad, tiyaking 
alam ng lahat ng tao sa inyong tahanan 
ang babala at payong ibinigay, itsek 
ang mga kapitbahay at mga kaibigang 
maaaring mangailangan ng tulong 
at paganahin ang Planong Pang-
emerhensiya ng inyong tahanan.
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Ang tungkulin ng Lokal na Warden ng 
Lugar ay maging tagapag-ugnay sa 
pagitan ng LDMG at komunidad. Ang mga 
Lokal na Warden ng Lugar ay kumikilos 
sa mga hiwalay na bahagi ng Shire at 
nagbibigay sa LDMG ng impormasyong 
kaugnay ng kani-kanilang lokalidad, 
na nagpapahintulot ng mabisa at 
makabuluhang pagdedesisyon.

Sa panahon ng isang sakuna o pangyayaring 
emerhensiya, magpapasa ang mga Lokal na Warden 
ng Lugar ng impormasyon mula sa komunidad tungo sa 
LDMG at pabalik.

Ang impormasyong ito ay makakatulong sa komunidad 
na maghanda at tulungan ang LDMG sa pagdedesisyon 
kaugnay ng epektibong paglalaan ng mga rekurso.

Ikokoordina ng mga Lokal na Warden sa Lugar ang 
mga aktibidad ng muling pagtutustos sa loob ng kani-
kanilang lugar sa ngalan ng LDMG, at mag-uulat sila 
sa LDMG araw-araw kaugnay ng sitwasyon sa kanilang 
lugar.

Ang tungkulin ng Lokal na Warden sa Lugar ay 
napakahalaga sa pagtitiyak na natutugunan ang mga 
pangangailangan at kaligtasan ng komunidad.

Maglaan ng panahon para malaman kung sino ang 
Lokal na Warden sa inyong lugar at itago ang kanilang 
mga detalye sa pagkontak sa isang ligtas na lugar.

Makakakuha ng impormasyon sa pagkontak sa 
Lokal na Warden ng Lugar sa website ng Konseho ng 
Hinchinbrook Shire: 
www.hinchinbrook.qld.gov.au.

DALOY NG KOMUNIKASYON 
NG IMPORMASYONG PANG-
EMERHENSIYA

Elektronikong Board ng Mga 
Abiso sa Komunidad
Prayoridad ng  LDMG ang pagpapanatiling may alam 
ang komunidad sa panahon ng isang sakuna. Ang 
mga daloy na ito ng board ng mga abiso ay isang 
paraan para gumamit ng teknolohiya ang Konseho 
sa pag-abot sa mga lugar sa Shire na maaaring 
naihiwalay sa panahon ng isan gpangyayaring 
sakuna.

Ang mga board ng abiso na ito ay magpapahintulot 
sa mga residente at bisita na magkaroon ng 
napapanahong impormasyon, sakaling mawalan 
sila ng akses sa internet. I-a-update ng konseho 
ang mga board ng abiso gamit ang mahahalagang 
mensahe bago, sa panahon, at pagkatapos ng 
isang pangyayari. Mayroong pitong screen na 
matatagpuan sa buong Shire, nakalista sa ibaba 
ang mga lokasyon.

• Forrest Beach

• Taylors Beach

• Lucinda

• Trebonne

• Rotary Park

• Tanggapan ng Konseho sa Lannercost Street

• Silid-aklatan ng Halifax

MGA LOKAL NA WARDEN NG LUGAR

Natingnan mo na ba ang  Hinchinbrook Disaster 
Dashboard?

Ang Disaster Dashboard ay mayroong lahat ng update 
sa balitang pang-emerhensiya, mga link sa pahina ng 
Mga Lokal na Kondisyon ng Kalsada na nasa website 
ng Konseho, impormasyon sa pagkawala ng kuryente, 
mga link sa taas ng ilog, link sa BOM, listahan ng 
mga lokal na istasyon ng radyo at numero ng mga 
social media feed kabilang ang mga facebook page ng 
Konseho, mga pahina ng Kagawaran ng Edukasyon at 
Mga Serbisyong Pang-emerhensiya ng Queensland.

Ang Mga Kondisyon ng Mga Kalsada sa Estado ay 
naka-link din sa Dashboard sa pamamagitan ng OLD 
Traffic	website.

Pakibahagi ang Disaster Dashboard sa inyong mga 

kaibigan at kapamilya upang manatiling updated 
sa lahat ng lokal na impormasyon sa sakuna at 
emerhensiya.

TANDAAN: Sa panahon o pagkatapos 
ng isang sakuna o pangyayaring 
emerhensiya, ang Dashboard ng Sakuna 
ang dapat puntahan para sa lahat ng 
update na may kaugnayan sa sakuna, 
kabilang ang mga kasalukuyang babala, 
mga kondisyon ng lokal na kalsada, 
at taas ng tubig sa ilog. Bisitahin ang 
Hinchinbrook Disaster Dashboard sa  
disaster.hinchinbrook.qld.gov.au

Hinchinbrook  
DASHBOARD NG SAKUNA
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Ano ang isang

BAGYO?
Ang bagyo ay isang matinding tropikal na 
malakas na pag-ulan na may napakalakas 
na hangin at ulan na maaaring magdulot ng 
napakalaking pinsala sa ari-arian at mga tao.

Ang mata o gitna ng bagyo ay lugar na binubuo ng mahihinang 
hangin at kadalasan ay maliwanag na kalangitan. Ito ay  HINDI 
ang katapusan ng bagyo, sapagkat susunod rito ang lubhang 
mapangwasak na hangin mula sa kabilang direksyon.
Manatili sa loob.
Ang mga bagyo ay bahagi ng pamumuhay sa Hilaga.
Karamihan ng bagyo ay nagaganap sa pagitan ng Nobyembre 
at Abril subalit nagaganap pa rin ang mga bagyo sa labas ng 
mga buwang ito sa nakaraan.

• Maging pamilyar sa pahina ng Impormasyon 
sa Sakuna at Emerhensiya na nasa website ng 
Konseho ng Hinchinbrook Shire, Facebook page 
ng Hinchinbrook Shire Council Disaster, Disaster 
Dashboard ng Konseho ng Hinchinbrook Shire at 
bisitahin ang website ng Bureau of Meteorology 
para sa impormasyon.

  www.hinchinbrook.qld.gov.au 
 disaster.hinchinbrook.qld.gov.au 

f  Hinchinbrook Shire Council 
f  HinchinbrookDisasterInformation

• Maglunsad ng pulong ng pamilya upang maihanda 
ang Planong Pang-emerhensiya ng inyong 
sambahayan, nang sa gayon ay alam ng lahat 
kung anong gagawin, saan magkikita, at kung 
paanong makakalabas.

• Ihanda Ang Iyong Kit para sa Emerhensiya at 
Paglikas.

• Linisin ang bakuran. Alisin ang lahat ng nakakalat 
na bagay sapagkat maaari itong liparin ng hangin 
at posibleng magdulot ng pinsala o pagkasira.

• Bawasan ang mga puno at alisin ang mga 
nakausling sanga.

• Alamin kung paano at saan papatayin ang mga 

pangunahing suplay ng tubig, kuryente, at gas.
• Panatilihing maayos ang kondisyon ng iyong 

bubong at regular itong itsek.
• Tanggalin ang mga dumi sa alulod.
• Itsek at ayusin ang mga maluluwag na bahagi, 

tulad ng mga barandilya.
• Itsek ang mga bintana at magkabit ng mga 

panangga kung maaari.
• Itali ang mga kubol at iba pang maliliit na 

istrukturang hindi permanenteng nakakabit. 
Tiyaking nasa ayos ang mga caravan, bangka 
at sasakyan o itali ang mga ito sa isa’t isa o sa 
matitibay na istruktura.

• Itsek upang malaman kung itinayo ang inyong 
tahanan ayon sa mga pamantayan sa bagyo 
(sa pangkalahatan ay mga bahay na itinayo 
pagkatapos ng 1982).

• Alamin ang inyong Sona ng Paglikas (para sa 
paglaki ng tubig dulot ng malakas na ulan) at mga 
ruta ng paglikas.

• Itsek ang mga kapitbahay, lalo na ang matatanda 
o mga bagong dating.

• Subaybayan ang potensyal na magkaroon ng 
bagyo sa buong season: www.bom.gov.au

BAGO 
Ang Tagbagyo
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PAALALA SA BAGYO
Ang Paalala sa Bagyo ay isang “babala” na 
nagpapaalam ng lokasyon ng isang bagyo, ng 
galaw at lakas nito, at nagtutukoy ng mga lugar 
na maaaring maapektuhan.
Kapag nagbigay ng Paalala sa Bagyo, dapat 
mong/kang:
• Tapusin ang pag-iimpake ng iyong Kit para sa 

Emerhensiya.
• Maglunsad ng pulong ng pamilya upang 

tiyakin na alam ng lahat ang inyong plano 
para sa bagyo at kung mananatili kayong 
nakasilong sa inyong tahanan o lilikas.

BANTAY BAGYO
Ang Bantay Bagyo ay inilalabas nang 48 na oras 
bago ang tinatayang pagtawid ng bagyo sa 
baybayin at ina-update kada anim na oras upang 
magbigay ng impormasyon sa lokasyon, galaw at 
lakas, at mga lugar na maaaring maapektuhan.
Kapag naglabas ng Bantay Bagyo, dapat mong/
kang:
• Magpasya kung kailangan ng iyong pamilya 

na lumikas, at kung saan kayo pupunta. 
Magpasya kung kailangan ng iyong pamilya na 
lumikas, at kung saan kayo pupunta.

• Kung sisilong lang sa lugar, magpasya 
kung saang silid kayo sisilong. Ang 
pinakamagandang opsyon ay isang kwarto sa 
loob na bahagi na may kakaunti o maliliit na 
bintana, tulad ng banyo. Gumamit ng kutson 
at iba pang bedding para protektahan ang 
iyong sarili.

• Muling itsek ang iyong ari-arian kung may 
maluluwag na bagay at itali (o punuin ng 
tubig bilang panghuling opsyon) ang lahat ng 
malalaki at magaang na bagay tulad ng mga 
bangka at basurahan.

• Itsek ang iyong Kit para sa Emerhensiya at 
punuin ang mga lalagyan ng tubig at bath tub 
ng malinis na inuming tubig.

• Tiyaking alam ng mga miyembro ng 
sambahayan ang pinakamatibay na bahagi 
ng bahay at kung anong gagawin sakaling 
bumagyo o lumikas.

• Makinig sa iyong lokal na radyo/TV/internet 
para sa dagdag na impormasyon at mga 
babala.

• Tiyaking alam ng mga kapitbahay ang 
sitwasyon at naghahanda sila.

• Tiyaking puno ng gasolina ang iyong 
sasakyan at sisidlan ng gasolina. Sa halos 
lahat ng pagkakataon, ang mga bagyo ay 
may kasamang pagkawala ng kuryente na 
mangangahulugang hindi makakapag-pump 
ang mga gasolinahan ng gasolina maliban 
kung mayroon silang alternatibong suplay ng 
kuryente.

MGA BABALA SA BAGYO
Ang Babala sa Bagyo ay inilalabas kung 
inaasahang maaapektuhan ng mga hangin ang 
mga lugar sa baybay-dagat o isla sa loob ng 24 
na oras.

Ina-update ang babala kada tatlong oras, tapos 
kada oras kapag nagkaroon ng malaking banta 
ang bagyo. Kung hindi mo pa nagagawa, ang 
Babala sa Bagyo ay dapat maging hudyat ng 
pagpapagana ng Planong Pang-emerhensiya ng 
inyong sambahayan. Kung hindi mo pa nagagawa, 
ang Babala sa Bagyo ay dapat maging hudyat ng 
pagpapagana ng Planong Pang-emerhensiya ng 
inyong sambahayan.
Depende sa opisyal na payong ibinigay ng 
Hinchinbrook LDMG habang umuusad ang 
pangyayari, maaaring kailanganin ang mga 
sumusunod na aksyon para sa isang Babala sa 
Bagyo:
• Ilagay ang mga panlabas na kasangkapang 

gawa sa kahoy o plastic sa inyong pool o sa 
loob kasama ng iba pang maluluwag na bagay.

• Isara ang mga tabing, tapalan ng tabla o 
i-tape nang maramihan ang lahat ng bintana 
(hindi pinatitibay ng tape ang mga bintana, 
ngunit pinaliliit nito ang kumakalat na bubog 
kapag nabasag ito), isara ang mga kurstina at 
ikandado ang mga pinto.

• Mag-impake ng Kit para sa Paglikas na 
dadalhin kasama ng iyong Kit para sa 
Emerhensiya.

• Depende sa iyong lokasyon, maaaring 
payuhan o atasan ka ng Mga Serbisyong 
Pang-emerhensiya na umalis.

MGA ALERTO SA BAGYO
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Sa karamihan ng mga kalagayan, ang pinakaligtas gawin kapag may bagyo ay sumilong 
sa lugar – iyo ay manatili sa bahay at hintayin itong matapos kasama ng iyong 
sambahayan.

Maaari mong likasin ang lugar na nasa panganib kasama ng inyong mga alagang 
hayop nang maaga pa, at manatili sa labas ng mga pinagbabantaang lugar kasama ng 
mga kapamilya, kaibigan, o sa isang hotel/motel.

Kung naninirahan ka sa isang lugar kung saan umaapaw ang laki ng tubig-dagat, 
maaari kang payuhan na lumikas. Ang paglikas ay nakabatay sa inaasahang paglaki 
ng tubig-dagat at antas ng posibleng pagbaha (pula, kahel, dilaw) at hindi ng hangin.

Kailangan mo ring isaalang-alang ang paglikas kung naninirahan ka sa isang bahay na 
itinayo bago ang 1982, o nag-aalala ka para sa iyong kaligtasan.

Kung kailangan mo o nagpasya kang lumikas, ang pinakamahusay na opsyon ay 
palaging magpunta sa mga kapamilya, kaibigan, o kasamahan na nasa labas ng mga 
pinagbabantaang lugar. Planuhin ito ngayon at isama ang impormasyon sa inyong 
Planong Pang-emerhensiya.

Ang Evacuation Centre at Public Cyclone Shelter ay dapat maging huling opsyon, at 
binubuksan lamang ng LDMG ang mga ito kapag tunay na kinakailangan. Tanging mga 
mahihinang residente (tulad ng mga matatanda na walang kapamilya sa rehiyon, mga 
may kapansanan, o iyong mga lugar na inaabot ng paglaki ng tubig-dagat na hindi 
makalikas papunta sa mga kapamilya at mga kaibigan) ang dapat magsaalang-alang 
sa mga ito bilang panghuling opsyon.

KAILAN DAPAT LUMIKAS
B

A
G

YO

SILUNGAN AT EVACUATION 
CENTER SA PANAHON NG 
BAGYO
Sa Hinchinbrook Shire, mayroong Pampublikong 
Silungan At Evacuation Centre Sa Panahon Ng 
Bagyo.

Ang Pampublikong Silungan sa panahon ng Bagyo 
ay isang gusali kung saan maaaring patuluyin nang 
pansamantala ang mga tao kung may palapit na 
kategorya 3 o mas malakas na bagyo, o tatawid 
sa baybayin kung saan may mga lokal na lugar na 
may banta ng storm surge o matinding pagbaha. 
Mananatili lamang ang paggamit sa Silungan 
hanggang sa makalampas ang malakas na tropikal 
na bagyo. Ang Pampublikong Silungan sa panahon 
ng Bagyo ay nasa bakuran ng Ingham State High 
School, Menzies Street, Ingham.

Ang Evacuation Centre ay isang gusali kung saan 
maaaring pansamantalang patuluyin ang mga 
tao bago (hindi bagyo) o pagkatapos ng isang 
pangyayari.

Ang Evacuation Centre ay matatagpuan sa Ingham 
Showgrounds, Cooper Street, Ingham.

Ang mga Centre na ito ay bubuksan lamang kung 
kinakailangan sa utos ng Hinchinbrook LDMG.

Kapag nagpasya kang pumasok sa alinman sa mga 
centre na ito, kakailanganin mong magparehistro at 
magkaroon ng sapat na pagkain, tubig, mga medikal 
na suplay at kagamitang pangkalinisan.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

! !

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

Ayr

Roma

Coen

Monto

Dalby

Bowen

Ingham

Sarina

Mapoon

Gayndah

Biloela

Warwick

Mareeba

Emerald

Croydon

Ballina

Yeppoon

Lucinda

Aurukun

Karumba

Kingaroy

Moranbah

Clermont

Atherton

Tewantin

Cardwell

Cooktown

Heron Is

Green Is

St George

Normanton

Chillagoe

Southport

Hayman Is

Innisfail

Kowanyama

Stanthorpe

Georgetown

Cape Byron

Sandy Cape

Proserpine

Pormpuraaw

Maryborough

Goondiwindi
Coolangatta

St Lawrence

Orford Ness

Thursday Is

Holmes Reef

Cape Moreton

Double Is Pt

Town of 1770

Port Douglas

Point Lookout

Cape Flattery

Cape Melville
Cape
Keerweer

Flinders Reef

Shoalwater Bay

Lockhart River

Cape Grenville

Charters Towers

Cape Tribulation

Gilbert River Mouth

Brisbane

Weipa

Gympie

Mackay

Ipswich
Toowoomba

t Isa

Bundaberg

Gladstone

Willis Is

Hervey Bay

Townsville

Charleville

Rockhampton

Cairns

145°E

145°E

150°E

150°E

155°E

155°E

160°E

160°E

25°S

20°S

15°S

10°S

5

0 100                 200              300            40050 Kilometres (Approximate)

C O R A L S E A

0     0.5      1D
ecim

al D
egrees

0     0.5      1Decimal Degrees

  
MAPANG 

PANSUBAYBAY 
NG BAGYO

25°S

20°S

15°S

10°S

PAANO GAMITIN ANG MAPANG 
PANSUBAYBAY NG BAGYO
1. Kunin ang pinakahuling paalala sa bagyo na inilabas 

ng Bureau of Meteorology Tropical Cyclone Warning 
Centre.

2. Sa isang talahanayan, itala ang mga coordinate 
(ang latitude at longitude sa digri at kada sampung 
digri) ng posisyon ng bagyo. Itala rin ang numero 
ng paalala, ang petsa at oras, ang numero ng 
kategorya, bilis at direksyon ng paggalaw ng bagyo, 
at ang pinakamalakas na bugso ng hangin.

3. Sa mapang ito, hanapin ang posisyon ng gitna 
ng bagyo gamit ang mga guhit na may bilang ng 
latitude at longitude. Gamit ang isang white board 
pen, markahan ang posisyong ito at isulat dito ang 
numero ng paalala.

4. Habang nagpapatuloy ang mga paalala, 
pagkonektahin ang mga marka at subaybayan ang 
landas ng bagyo.

Maaaring gamitin ang lawak ng mapa upang sukatin 
ang distansya ng bagyo mula sa iyong kinaroroonan.
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• Dapat mayroon kang radyong de baterya at 
makinig sa iyong lokal na istasyon ng radyo 
at sumunod sa mga babala at paalala (nasa 
pahina 51 ang listahan ng mga istasyon ng 
radyo).

• Manatili sa loob (kasama ang iyong mga 
alagang hayop).

• Palaging dalhin ang mga Kit para sa 
Emerhensiya at Kit para sa Paglikas.

• Tanggalin sa pagkakasaksak ang lahat ng 
elektrikal na kasangkapan.

• Panatilihing nakasara ang pinto ng refrigerator 
at freezer, nang sa gayon ay manatiling 
malamig ang pagkain nang ilang oras kahit 
walang kuryente.

• Manatili sa loob at sumilong sa pinakamatibay 
na bahagi ng gusali, habang nananatiling 

malayo sa mga bintana hal. sumilong sa 
panloob na pasilyo o banyo.

• Kapag nagsimulang masira ang gusali, 
protektahan ang iyong sarili gamit ang mga 
kutson, basahan o kumot, sa ilalim ng matibay 
na mesa o bangko o kumapit sa solidong 
kasangkapan.

• Mag-ingat sa “mata” ng bagyo. Kapag huminto 
ang hangin, huwag ipagpalagay na tapos 
na ang bagyo; hindi magtatagal ay babalik 
ang malalakas na hangin mula sa kabilang 
direksyon. Hintayin ang opisyal na “ligtas na 
ang lahat”.

• Kung nagmamaneho, huminto (naka-on ang 
handbrake at nakakambiyo) — ngunit lumayo 
sa dagat at sa mga puno at linya ng kuryente. 
Manatili sa loob ng sasakyan.

HABANG
Bumabagyo

KATEGORYA
PINAKAMALAKAS NA 
BUGSO NG HANGIN 

(KM/H)
MGA KARANIWANG EPEKTO

TROPIKAL 
NA BAGYO

Mas mababa sa 125km/h na 
Unos

Kakaunting pinsala sa tahanan. 
Pagkasira ng ilang pananim, puno, 
at caravan. Maaaring hilahin ng mga 
bangka ang mga angkla.

TROPIKAL 
NA BAGYO

125-164 km/h Mapangwasak 
na hangin

Malaking pinsala sa mga karatula, 
puno, at caravan. Malaking pinsala sa 
ilang pananim. Panganib na mawalan 
ng kuryente. Maaaring masira ng 
maliliit na bangka ang mga angkla.

MATINDING 
TROPIKAL 
NA BAGYO

165-224 km/h 
Napakamapangwasak na 

hangin

May ilang pagkasira ng bubong at 
istruktura. Masisira ang ilang caravan 
at bangka. Malamang na mawalan ng 
kuryente.

MATINDING 
TROPIKAL 
NA BAGYO

225-279 km/h 
Napakamapangwasak na 

hangin

Malaknig pinsala sa bubong at 
istruktura. Maraming caravan at 
bangka ang masisira at liliparin ng 
hangin. Mapanganib na lumilipad na 
mga labi. Malawakang pagkawala ng 
kuryente.

MATINDING 
TROPIKAL 
NA BAGYO

Mahigit 280km/h Lubhang 
mapangwasak na hangin

Lubhang mapanganib na may 
malawakang pagkawasak.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

MGA KATEGORYA NG BAGYO:

Sanggunian: www.bom.gov.au/cyclone/about/
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PAGKATAPOS
Bumagyo
• Dapat mayroon kang radyong de baterya at 

makinig sa iyong lokal na istasyon ng radyo 
at sumunod sa mga babala at paalala 
(nasa pahina 51 ang listahan ng mga 
istasyon ng radyo).

• Huwag lalabas hanggang sa opisyal nang 
i-anunsyong ligtas nang lumabas.

• Itsek kung may tumatagas na gas at 
bumagsak na linya ng kuryente.

• Huwag gamitin ang elektrikal na 
kasangkapan kung basa.

• Kung lumikas ka, huwag bumalik hangga’t 
hindi sinasabihang ligtas nang bumalik. 
Gumamit ng inirerekomendang ruta at 
huwag mataranta.

• Maging mapagbantay sa mga sirang linya 
ng kuryente, tulay, gusali, at puno.

• Huwag lumusong sa tubig-baha  
‘- KUNG MAY BAHA, HUWAG NA LANG.’

• Sumunod sa lahat ng babala at huwag 
magliwaliw. Sa halip, itsek ang at mag-alok 
ng tulong sa mga kapitbahay, kaibigan at 
pamilya.

• Huwag nang tumawag kung hindi 
kinakailangan.

• Sundin ang anumang tagubilin sa paglilinis 
ng inuming tubig at itapon ang anumang 
pagkaing nailantad sa tubig-baha.

MGA KAMAKAILANG BAGYO 
NA MALAPIT SA ATIN:

BAGYONG DEBBIE
Kategorya 4 na bagyong tumawid sa pagitan 
ng Bowen at Airlie Beach noong Marso 2017, 
na nagdulot ng malaking pinsala sa Rehiyon ng 
Whitsunday.
Pagbagsak ng bagyo sa lupa, nagkaroon ng 
matinding pagbaha sa timog ng bagyo mula sa 
Mackay sa Queensland hanggang Hilagang New 
South Wales.

BAGYONG YASI
Kategorya 5 na bagyong tumawid sa malapit sa 
Innisfail noong Pebrero 2011, na nagdulot ng 5 
metrong storm surge sa bumabagsak na laki ng 
tubig, at 2.3 metrong paglaki ng tubig sa itaas ng 
king tide level sa Cardwell.
Nakapagtala ng hanging kasinglakas ng unos sa 
Rehiyon ng Hinchinbrook.

BAGYONG LARRY
Isang tropikal na namuong mababa sa ibabaw 
ng silangang Coral Sea at umabot sa lakas ng 
bagyo noong madaling araw ng Marso 18, 2006, 
at tumuloy nang mayroong pangkalahatang 
direksyong pakanluran, tungo sa baybayin ng 
Queensland.
Mabilis na lumakas ang Matinding Tropikal na 
Bagyong Larry sa susunod na 48 oras, at umabot 
sa lakas ng hurricane.
Tumawid si Larry sa tropikal na baybayin ng 
Hilagang Queensland, malapit sa Innisfail noong 
umaga ng Lunes, ika-20 ng Marso 2006 bilang 
Kategorya 3 na bagyo.
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STORM SURGE
Ang storm surge ay isang pagtaas ng karaniwang lebel ng tubig sa isang 
baybayin bilang resulta ng malalakas na hangin sa tabing-dagat at/o mas 
mababang presyur ng kapaligiran.

Ang pagsasama ng storm surge at normal (astronomikal) na tide ay kilala bilang ‘storm tide’.
Nagaganap ang pinakamasamang epekto kapag dumating ang storm surge kasabay ng high tide, at 
kapag nangyari ito, maaaring umabot ang storm tide sa mga lugar na dapat ay ligtas kung wala ito. 
Bukod pa rito, mayroong mga humahampas na along nililikha ng mga malalakas na hangin.
Ang pinagsamang epekto ng storm tide at mga alon ay makakasira ng mga gusali, makakaanod ng mga 
kalsada at makakapagdala ng mga barko sa lupa.

Normal na High Tide

Low Tide

Gitnang Lebel ng Tubig-dagat

High Tide

Low Tide

Gitnang Lebel ng Tubig-dagat

High Tide

Storm Surge

Storm Tide

Storm Surge
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Madalas na hindi nahuhulaan 
ang landas ng mga bagyo, na 
nagpapahirap para eksaktong 
mahulaan kung kailan at saan tatawid 
ng baybayin ang isang bagyo.

Dahil dito, mahirap hulaan kung gaano 
kataas ang magiging astronomikal 
na laki ng tubig kapag tumama ang 
storm surge, dahil iilang oras lang ang 
pagitan ng high at low tide.

Naglalabas ng mga babala ang 
Bureau of Meteorology sa publiko 
na nakabatay sa pagpapalagay ng 
‘pinakamasamang kalagayan’ na 
tatawid ang bagyo sa baybayin habang 
high tide.

ANG PAGKAKAIBA NG MGA 
STORM SURGE AT TSUNAMI
Ang mga storm surge at tsunami ay nililikha ng 
magkaibang pangyayari.Habang ang pareho ay 
maaaring magdulot ng pagbaha at malaking 
pinsala sa baybaying rehiyon, mayroong 
magkakaibang katangian ang dalawa.
Ang storm surge ay nililikha ng mga sistema 
ng panahon na nagtutulak sa tubig papunta sa 
dalampasigan sa loob ng limitadong haba ng 
baybayin sa pangkalahatan.
Karaniwan itong mabubuo sa loob ng ilang oras, 
habang papalapit sa baybayin ang bagyo o 
katulad na sistema ng panahon.

Karaniwang nakakadagdag ang mga alon dahil sa 
hangin sa epekto ng surge.
Ang  Tsunami iay nililikha ng mga lindol, mga 
pagguho ng lupa sa ilalim ng dagat, mga 
pagputok ng bulkan, pagsabog o meteorite. 
Malayo ang nararating ng mga ito, na minsan 
ay nakakatawid ng buong karagatan at 
nakakaapekto ng napakalawak na lupain sa 
tabing-dagat.

ALAM MO BA?
Sa buong mundo, ang pagkalunod 
dahil sa storm surge ay bumubuo sa 
malaking bahagi ng mga pagkamatay 
sa mga bagyo.

KASAYSAYAN NG STORM SURGE:
Noong Pebrero 2011, tumawid ang Bagyong 
Yasi sa baybayin ng Queensland sa hilaga 
ng Hinchinbrook Shire. Sa kabutihang palad, 
tumawid ang bagyo sa baybayin habang low tide, 
na nakabawas sa epekto ng malawakang storm 
tide, na tumaas ng mahigit 3 metro. Mabuti na 
lang at nagresulta lamang ito sa antas ng storm 
surge na humigit-kumulang 400mm mas mataas 
sa pinakamataas na astronomikal na laki ng tubig 
para sa baybaying rehisyon ng Hinchinbrook. 
Kung tumawid ang Bagyong Yasi sa baybayin 
habang high tide, marahil ay higit na mas malaki 
ang mga naging epekto. Kung naninirahan ka 
sa mga komunidad sa tabing-dagat, aralin ang 
mga sona ng babala sa storm surge para sa 
inyong lugar at makinig sa mga pampublikong 
mensaheng may kaugnayan sa sonang iyon.

S
TO

R
M

 S
U

R
G

E



Pahina 22 GABAY SA PAGKILOS KAPAG MAY EMERHENSIYA

BAGO
Ang Isang Storm Surge
• Maging pamilyar sa pahina ng Impormasyon 

sa Sakuna at Emerhensiya na nasa website ng 
Konseho ng Hinchinbrook Shire, Facebook page 
ng Hinchinbrook Shire Council Disaster, Disaster 
Dashboard ng Konseho ng Hinchinbrook Shire at 
bisitahin ang website ng Bureau of Meteorology 
para sa impormasyon.

  www.hinchinbrook.qld.gov.au 
 disaster.hinchinbrook.qld.gov.au 

f  Hinchinbrook Shire Council 
f  HinchinbrookDisasterInformation

• Maglunsad ng pulong ng pamilya upang 
maihanda ang Planong Pang-emerhensiya ng 
inyong sambahayan, nang sa gayon ay alam 
ng lahat kung anong gagawin, saan magkikita, 
at kung paanong makakalabas.

• Ihanda Ang Iyong Kit para sa Emerhensiya at 
Paglikas.

• Linisin ang bakuran. Alisin ang lahat ng 
maluwag na bagay.

• Itsek at ayusin ang mga maluluwag na bahagi, 
tulad ng mga barandilya.

• Itsek ang mga bintana at magkabit ng mga 
panangga kung maaari.

• Itali ang mga kubol at iba pang na 
istrukturang hindi permanenteng nakakabit.

• Tiyaking nasa ayos ang mga caravan, bangka 
at sasakyan o itali ang mga ito sa isa’t isa o 
sa matitibay na istruktura.

• Isara ang lahat ng pinto.
• Magtabi ng maiinom na tubig.
• Ilagay ang mahahalagang dokumento tulad 

ng mga photo album sa mga plastic bag, sa 
matataas na aparador.

• Alamin kung paano at saan papatayin ang 
mga pangunahing suplay ng tubig, kuryente, 
at gas.

• Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga de 
kuryenteng bagay.

• Panatilihing nakasara ang pinto ng refrigerator 
at freezer, nang sa gayon ay manatiling 
malamig ang pagkain nang ilang oras kahit 
walang kuryente.

• Ilipat ang mga hayop, alagang hayop, 

makinarya at pagkain ng hayop sa mas 
mataas na lupa.

• Ilipat ang mga panlabas na kagamitan, 
basura, mga kemikal at lason sa mas mataas 
na lupa.

• Alamin ang inyong Sona ng Paglikas sa 
Panahon ng Storm Tide at mga ruta sa 
paglikas. Makikita ang mga mapang ito sa 
pahina 43 - 48.

KUNG LILIKAS
Ang payo sa paglikas ay nakabatay sa lebel 
ng potensyal na pagbaha mula sa storm tide. 
Pumapasok ito sa tatlong sona - pula, kahel 
at dilaw. Tingnan ang depinisyon ng Mapa ng 
Paglikas sa Panahon ng Storm Tide.
Huwag maghintay - lumikas kapag pinayuhan.

Mayroong tatlong sona ng paglikas na 
pinagpapasiyahan batay sa modelling at mga 
nakaraang karanasan ng pagbaha na mas 
mataas sa “Average Height Datum” o AHD. Para 
sa mga layuning ito, maaari mong ituring ang AHD 
na kapantay ng lebel ng dagat.
Tingnan ang Mga Mapa ng Paglikas sa Panahon 
ng Storm Surge upang malaman ang iyong 
panganib.
• Ikandado ang mga pinto; patayin ang 

kuryente, gas, at tubig; kunin ang iyong mga 
Kit para sa Paglikas at Emerhensiya.

• Kung lilikas, umalis nang maaga upang 
maiwasan ang matinding trapiko, pagbaha at 
mga panganib na dala ng hangin.

• Sumunod sa mga direksyon ng Pulisya at Mga 
Serbsiyong Pang-emerhensiya ng Estado.

• Iwanan ang mga alagang hayop sa bahay o sa 
isang ligtas na lokasyon at nang may pagkain 
at inumin.

Lilikas ka man papunta sa mga kapamilya, 
kaibigan, o sa isang evacuation centre o ibang 
lugar, iparehistro kung saan ka pupunta nang 
sa gayon ay alam ng pamilya mo kung saan ka 
hahanapin at na ligtas ka.

 
Magparehistro. Maghanap. Muling 
magkasama: register.redcross.org.au
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PAGKATAPOS
Ng Isang Storm Surge
• Dapat mayroon kang radyong de baterya at 

makinig sa iyong lokal na istasyon ng radyo 
at sumunod sa mga babala at paalala (nasa 
pahina 51 ang listahan ng mga istasyon ng 
radyo).

• Huwag lalabas hanggang sa opisyal nang 
i-anunsyong ligtas nang lumabas.

• Kung lumikas na kayo, huwag bumalik 
hangga’t hindi opisyal na sinasabing ligtas 
nang bumalik, at huwag mataranta.

• Hintayin hanggang bumaba ang tubig nang 
mas mababa pa sa sahig bago pumasok sa 
isang bahay.

• Huwag gamitin ang elektrikal na kasangkapan 
kung basa.

• Sumunod sa lahat ng babala at huwag 
magliwaliw. 
‘- KUNG MAY BAHA, HUWAG NA LANG.’

• Sumunod sa lahat ng babala at huwag 
magliwaliw.

• Sa halip, itsek ang at mag-alok ng tulong sa 
mga kapitbahay, kaibigan at pamilya.

• CHuwag nang tumawag kung hindi 
kinakailangan.

• Itsek kung naapektuhan ang mga suplay ng 
kuryente, gas o tubig.

• Magsuot ng gomang bota o mga sapatos 
na may gomang suwelas at goma o balat na 
guwantes.

• Mag-ingat sa nasirang sahig, dingding at 
kisame, at sa mga hindi inaasahang bisita 
tulad ng mga ahas.

• Ituring ang lahat ng bagay na nailantad sa 
tubig-baha bilang kontaminado.

• Itapon ang mga basura, putik, dumi, at mga 
kalat sa lalong madaling panahon.
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BAHA

Naglalabas ng babala sa baha ang Bureau of 
Meterology kapag may nangyayaring pagbaha 
o inaasahang mangyari ito sa isang partikular 
na	lugar.	Kapag	inaasahan	ang	flash	flood,	
maglalabas ng babala sa masamang lagay ng 
panahon.
Ang mga paagusan, sapa, o ilog na kakaunti 
o walang tubig sa mga nakalipas na buwan 
ay maaaring mabilis na mapuno dahil sa 
mabilis na umaagos na tubig, na maaaring 
kumalat sa mga bahay at kalye. Maaaring hindi 
pa nakakakita ng ganoong taas ng tubig sa 
parehong lokasyon dati.
Maaaring hindi nagkaroon ng malakas na 
pag-ulan sa ating rehiyon, ngunit maaaring 
nagkaroon ng malakas na pag-ulan sa 
kabuuan ng ating catchment area, na 
magdudulot ng mabilis na pagtaas ng mga 
ilog. Maaari ring lumaki ang tubig dahil sa 
mga high tide na halos magkakasabay na 
nangyayari.

MAHALAGANG PAALALA:
Karamihan ng mga kamatayang 
may kaugnayan sa pagbaha ay 
nagreresulta kapag sinubukan ng 
mga taong magmaneho, maglakad, 
lumangoy, o maglaro sa tubig-
baha. Madaling magkamali sa 
paghusga sa lalim at daloy ng tubig 
at maaanod at mapapalubog ng 
tubig-baha kahit ang napakalaking 
mga sasakyan. Huwag magmaneho 
o maglakad sa tubig-baha, lalo na 
kapag gumagalaw ang tubig, kahit 
pa parang mababaw ang tubig.

KUNG MAY BAHA, HUWAG NA 
LANG.

Ang baha ay ang pansamantala, bahagya o buong pagkalubog sa tubig ng lupa 
na karaniwang tuyo. Ang pagbaha ay maaaring idulot ng tubig na nakawala sa 
natural na pinaglalagyan nito dahil sa malakas na pag-ulan. Ang ilang baha ay 
dahan-dahang nangyayari, habang ang mga flash flood ay maaaring mangyari sa 
loob lamang ng ilang minuto at nang walang makikitang senyales ng pag-ulan.
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HABANG
Bumabaha
• Dapat mayroon kang radyong de baterya at 

makinig sa iyong lokal na istasyon ng radyo 
at sumunod sa mga babala at paalala 
(nasa pahina 51 ang listahan ng mga 
istasyon ng radyo)

• Magpakulo ng tubig mula sa gripo sakaling 
may kontaminasyon.

• Huwag lumusong sa tubig-baha 
- KUNG MAY BAHA, HUWAG NA LANG.

• Huwag magmamaneho, maglalakad, 
lalangoy, o maglalaro sa tubig-baha 

Maaaring magkaroon ng mga panganib 
sa ilalim na hindi mo makita, gaano mo 
man kakabisado ang lugar. Maaaring 
kontaminado ang tubig.

• Panatilihing nakasara ang pinto ng 
refrigerator at freezer, nang sa gayon ay 
manatiling malamig ang pagkain nang 
ilang oras kahit walang kuryente, kung 
kinakailangan.

BAGO
Ang Pagbaha
• Maging pamilyar sa pahina ng Impormasyon 

sa Sakuna at Emerhensiya na nasa website ng 
Konseho ng Hinchinbrook Shire, Facebook page 
ng Hinchinbrook Shire Council Disaster, Disaster 
Dashboard ng Konseho ng Hinchinbrook Shire at 
bisitahin ang website ng Bureau of Meteorology 
para sa impormasyon.

  www.hinchinbrook.qld.gov.au 
 disaster.hinchinbrook.qld.gov.au 

f  Hinchinbrook Shire Council 
f  HinchinbrookDisasterInformation

• Maglunsad ng pulong ng pamilya upang 
maihanda ang Planong Pang-emerhensiya ng 
inyong sambahayan, nang sa gayon ay alam 
ng lahat kung anong gagawin, saan magkikita, 
at kung paanong makakalabas.

• Ihanda Ang Iyong Kit para sa Emerhensiya at 
Paglikas.

• Linisin ang bakuran. Alisin ang lahat ng 
maluwag na bagay.

• Ilipat ang mga panlabas na kagamitan, 
basura, mga kemikal at lason sa ligtas na 
lugar.

• Ilipat ang mga hayop, alagang hayop, 
makinarya at pagkain ng hayop sa mas 

mataas na lupa.
• Alamin kung paano at saan papatayin ang 

mga pangunahing suplay ng tubig, kuryente, 
at gas.

• Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga de 
kuryenteng bagay.

• Itali ang mga kubol at iba pang maliliit na 
istrukturang hindi permanenteng nakakabit. 
Tiyaking nasa ayos ang mga caravan, bangka 
at sasakyan o itali ang mga ito sa isa’t isa o 
sa matitibay na istruktura.

• Lagyan ng sako ng buhangin ang mga lugar 
na nanganganib na bahain, tulad ng mga 
pinto at bintana, kung saan posible.

• Magtabi ng maiinom na tubig.
• Ilagay ang mahahalagang dokumento tulad ng 

mga photo album sa matataas na aparador.
• Alamin ang inyong Sona ng Paglikas (para sa 

paglaki ng tubig dulot ng malakas na ulan) 
at mga ruta ng paglikas. Makikita ang mga 
mapang ito sa pahina 43 - 48.

• Itsek ang mga kapitbahay, lalo na ang 
matatanda o mga bago lang sa lugar.
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PAGKATAPOS
Na humupa ang tubig-baha

• Dapat mayroon kang radyong de baterya at 
makinig sa iyong lokal na istasyon ng radyo 
at sumunod sa mga babala at paalala 
(nasa pahina 51 ang listahan ng mga 
istasyon ng radyo).

• Alamin ang iyong mga ruta sa paglikas.
• Kung lumikas na kayo, huwag bumalik 

hangga’t hindi opisyal na sinasabing 
ligtas nang bumalik, at huwag mataranta. 
Hintayin hanggang bumaba ang tubig nang 
mas mababa pa sa sahig bago pumasok sa 
isang bahay.

• Huwag gamitin ang elektrikal na 
kasangkapan kung basa.

• Maging mapagbantay sa mga sirang linya 
ng kuryente, tulay, gusali, at puno.

• Huwag lumusong sa tubig-baha 
- KUNG MAY BAHA, HUWAG NA LANG.

• Sumunod sa lahat ng babala at huwag 
magliwaliw. Sa halip, itsek ang at mag-alok 
ng tulong sa mga kapitbahay, kaibigan at 
pamilya.

• Huwag nang tumawag kung hindi 
kinakailangan.

• Itsek kung naapektuhan ang mga suplay ng 
kuryente, gas o tubig.

• Magsuot ng gomang bota o mga sapatos 
na may gomang suwelas at goma o balat 
na guwantes.

• Mag-ingat sa nasirang sahig, dingding at 
kisame, at sa mga hindi inaasahang bisita 
tulad ng mga ahas.

• Ituring ang lahat ng bagay na nailantad sa 
tubig-baha bilang kontaminado.

• Itapon ang mga basura, putik, dumi at 
mga kalat sa lalong madaling panahon 
at hugasan nang mabuti ang mga kamay 
matapos hawakan ang anumang nabasa ng 
tubig-baha.

• Sundin ang anumang tagubilin sa paglilinis 
ng tubig at itapon ang anumang pagkaing 
nailantad sa tubig-baha.

MGA KAPAKI-PAKINABANG NA LINK:
Mag-download ng gabay na impormasyon sa pagbaha:  

www.bom.gov.au/water/floods/document/What_ todo_floods.pdf
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Matinding
MALAKAS NA ULAN NA MAY 
PAGKULOG AT PAGKIDLAT
Ang malakas na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat, na kilala rin bilang 
electrical storm, ay kinatatangian ng presensya ng kidlat at sa epekto nitong 
tunog sa kapaligiran ng daigdig, na kilala bilang kulog. Karaniwang may 
kasamang malalakas na hangin at malakas na ulan ang mga ito.

Naglalabas ng Babala sa Malakas na Pag-ulan na May Pagkulog at Pagkidlat 
kapag inaasahang lumikha ng bugso ng hangin na hindi bababa sa 90 
kilometro kada oras, mga buhawi, kidlat, pag-ulan ng yelo, o napakalakas na 
ulan na maaaring humantong sa flash flood ang mga thunderstorm.

Mahirap mahulaan nang tumpak at maaga ang lokasyon ng malalakas na pag-
ulan na may pagkulog at pagkidlat. Bilang resulta, hindi hihigit ng isang oras 
ang pangkalahatang panahong ibinibigay ng mga Babala sa Malakas na Pag-
ulan na may Pagkulog at Pagkidlat.

BAGO
Ang Malakas na Pag-ulan na May 
Pagkulog at Pagkidlat
• Linisin ang bakuran. Alisin ang lahat ng 

maluwag na bagay.
• Maglunsad ng pulong ng pamilya upang 

maihanda ang Planong Pang-emerhensiya ng 
inyong sambahayan, nang sa gayon ay alam 
ng lahat kung anong gagawin, saan magkikita, 
at kung paanong makakalabas.

• Alamin kung paano at saan papatayin ang 
mga pangunahing suplay ng tubig, kuryente, at 
gas.

• Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga de 
kuryenteng bagay.

• Panatilihing nakasara ang pinto ng refrigerator 
at freezer, nang sa gayon ay manatiling 
malamig ang pagkain nang ilang oras kahit 
walang kuryente.

• Isilong at tiyaking ligtas ang mga alagang 
hayop.

• Ilipat ang mga panlabas na kagamitan, 
basura, mga kemikal at lason sa mas mataas 

na lupa.
• Itsek ang mga kapitbahay, lalo na ang 

matatanda o mga bagong dating.

KUNG INAASAHAN ANG 
MALAKAS NA HANGIN O PAG-
ULAN NG YELO, DAPAT MONG/
KANG:
• Ilagay ang mga sasakyan sa may bubong o 

takpan ng mga trapal at kumot na mahigpit na 
itinali.

KUNG INAASAHAN ANG LABIS-
LABIS NA PAG-ULAN AT FLASH 
FLOOD, DAPAT MONG/KANG:
• Lumayo sa mga sapa at daluyan ng tubig, 

sapagkat maaari kang maanod.
• Huwag lumusong sa tubig-baha 

- KUNG MAY BAHA, HUWAG NA LANG.
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HABANG
Ang Malakas na Pag-ulan na May 
Pagkulog at Pagkidlat
• Makinig sa iyong lokal na istasyon ng radyo at sumunod sa mga babala at 

paalala (nasa pahina 51 ang listahan ng mga istasyon ng radyo).
• Pumasok sa loob at lumayo sa mga bintana.
• Kung nagmamaneho, huminto sa walang puno, linya ng kuryente at sapa.
• Iwasan ang paggamit ng telepono.

PAGKATAPOS
Ang Malakas na Pag-ulan na May 
Pagkulog at Pagkidlat
• Makinig sa iyong lokal na istasyon ng radyo 

at sumunod sa mga babala at paalala (nasa 
pahina 51 ang listahan ng mga istasyon ng 
radyo).

• Huwag gamitin ang elektrikal na 
kasangkapan kung basa.

• Maging mapagbantay sa mga sirang linya ng 
kuryente, tulay, gusali, at puno.

• Huwag lumusong sa tubig-baha 
‘- KUNG MAY BAHA, HUWAG NA LANG.’

• Sumunod sa lahat ng babala at huwag 
magliwaliw.

• Sa halip, itsek ang at mag-alok ng tulong sa 
mga kapitbahay, kaibigan at pamilya.

• Huwag nang tumawag kung hindi 
kinakailangan.

• Itsek kung naapektuhan ang mga suplay ng 
kuryente, gas o tubig.

• Magsuot ng gomang bota o mga sapatos 
na may gomang suwelas at goma o balat na 
guwantes.

• Mag-ingat sa nasirang sahig, dingding at 
kisame, at sa mga hindi inaasahang bisita 
tulad ng mga ahas.

• Ituring ang lahat ng bagay na nailantad sa 
tubig-baha bilang kontaminado.

• Itapon ang mga basura, putik, at dumi sa 
labas, at linisin ang mga kalat sa lalong 
madaling panahon.

• Hugasan nang mabuti ang mga kamay 
matapos hawakan ang anumang bagay na 
nabasa ng tubig-baha.

• Sundin ang anumang tagubilin sa paglilinis 
ng inuming tubig at itapon ang anumang 
pagkaing nailantad sa tubig-baha.
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LINDOL
Ang mga lindol ay ang mga 
pagyanig na dulot ng pagkabasag 
ng mga bato dahil sa stress. Ang 
pang-ilalim na bahagi ng lupa kung 
saan nababasag at gumagalaw 
ang mga bato ay tinatawag na 
fault plane. Ang mga lindol sa 
Australia ay karaniwang dulot ng 
mga paggalaw sa mga fault bilang 
resulta ng pagkakadiin ng ibabaw 
ng daigdig.

Ang epekto ng isang lindol ay nakabatay 
sa lalim nito, sa lapit nito sa mga lugar na 
tinitirhan at rating o magnitude mula 1-10 
(maaaring hindi kapansin-pansin ang 1 
hanggang 10 na nagdudulot ng malaking 
pinsala). 
Maaaring kakaunti, kung mayroon mang 
babala ng paparating na lindol - posibleng 
maramdmaan mo ito bago pa man malaman 

ng mga serbisyong pang-emerhensiya na 
mangyayari ito. Maaaring lumindol anumang 
oras ng araw, at anumang panahon ng isang 
taon.

KABILANG SA MGA SENYALES 
NA LILINDOL ANG:
• Minsan ay pinangungunahan ng hindi 

pagkilos at/o kakaibang asal ng hayop.
• Minsan ay maaaring makarinig ng mga 

tunog na kagaya ng pagdagundong o 
ugong.

• Paggalaw ng lupa - maaaring isa itong 
kalog o sunud-sunod na pagkalog na may 
iba’t ibang lakas at/o pakiramdam na 
gumugulong.

• Sa loob ng isang gusali, maaaring 
magbagsakan ang mga bagay mula sa 
kisame o aparador, maaaring magtalsikan 
ang tubig sa inidoro, at maaaring mabitak 
ang mga dingding kung malakas ang 
pagyanig.

BAGO
Ang Lindol
• Maglunsad ng pulong ng pamilya upang 

maihanda ang Planong Pang-emerhensiya 
ng inyong sambahayan, nang sa gayon ay 
alam ng lahat kung anong gagawin, saan 
magkikita, at kung paanong makakalabas.

• Alamin kung paano at saan papatayin 
ang mga pangunahing suplay ng tubig, 
kuryente, at gas.
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HABANG
Lumilindol
KUNG IKAW AY NASA LOOB 
• Mag-cover - pumunta sa ilalim ng matibay 

na mesa, kama, o iba pang piraso ng 
kasangkapan. Kumapit hanggang huminto 
ang pagyanig.

• Lumayo sa mga bubog na bintana at 
pinto, mga panlabas na pinto at pader, at 
anumang maaaring bumagsak.

• Manatili sa loob hanggang huminto ang 
pagyanig. Maaaring magkaroon ng mga 
aftershock.

• Huwag gumamit ng elevator.
• Maaaring mawalan ng kuryente at 

maaaring bumukas ang mga sprinkler 
system	o	fire	alarm.

KUNG IKAW AY NASA LABAS:
• Manatili roon.
• Lumayo sa mga gusali, ilaw ng kalsada, at 

mga kawad ng utilidad.
• Kapag nasa bukas nang espasyo, manatili 

roon hanggang huminto ang pagyanig. Ang 
pinakamalaking panganib ay nasa mismong 

labas ng mga gusali, sa mga labasan at sa 
tabi ng mga panlabas na pader.

KUNG IKAW AY NASA 
TUMATAKBONG SASAKYAN:
• Huminto sa pinakabilis na pahihintulutan 

ng kaligtasan at manatili sa loob ng 
sasakyan. Iwasan ang paghinto malapit sa 
o sa ilalim ng mga gusali, puno, overpass, 
at mga kawad ng utilidad.

• Maingat na tumuloy sa sandaling huminto 
ang lindol. Iwasan ang mga kalsada, tulay, 
at rampa na maaaring nasira.

KUNG IKAW AY NA-TRAP:
• Huwag magsindi ng posporo o gumamit ng 

lighter.
• Huwag gumalaw hangga’t maaari.
• Takpan ang iyong bibig ng panyo o damit.
• Tumuktok sa isang tubo o pader o sumigaw 

upang makita ka ng mga tagapagligtas.
• Tawagan ang 000 kung nasa iyo at 

gumagana ang iyong mobile phone.

PAGKATAPOS
Lumilindol
• Dapat mayroon kang radyong de baterya at 

makinig sa iyong lokal na istasyon ng radyo 
at sumunod sa mga babala at paalala (nasa 
pahina 51 ang listahan ng mga istasyon ng 
radyo).

• Subukang manatiling kalmado at tulungan ang 
ibang nasa paligid mo.

• Itsek kung may mga pinsala at maglapat ng 
first	aid.	Huwag	igalaw	ang	mga	taong	may	
malubhang pinsala maliban kung sila ay 
nahaharap sa kagyat na panganib.

• Maging mapagbantay sa mga sirang linya ng 
kuryente, tulay, gusali, at puno.

• Sumunod sa lahat ng babala at huwag 
magliwaliw. Sa halip, itsek ang at mag-alok 
ng tulong sa mga kapitbahay, kaibigan at 
pamilya.

• Maghanda sa mga aftershock.

• Huwag nang tumawag kung hindi 
kinakailangan.

• Patayin ang mga suplay ng kuryente, gas o 
tubig at itsek kung naapektuhan ang mga ito.

• Huwag magsindi ng mga posporo hanggang 
matapos mong matsek kung may tumatagas 
na gas o langis.

• Magsuot ng gomang bota o mga sapatos 
na may gomang suwelas at goma o balat na 
guwantes.

• Itsek kung may mga bitak at pinsala sa mga 
sahig, dingding, at kisame ng inyong gusali. 
Umalis kung ang gusali ay nagtamo ng 
matinding pinsala.

• Sundin ang anumang tagubilin kung paanong 
linisin ang tubig. Magtipid ng pagkain at tubig 
sapagkat maaaring magambala ang mga 
suplay.
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Hindi mo kailangang manirahan 
sa talahiban para mag-alala sa 
sunog sa talahiban, sapat lang ang 
lapit mo para maapektuhan ng 
nasusunog na materyal, baga, at 
usok.

Maaaring sadyain ang pagsisimula ng 
sunog (sadyaing sindihan), maaari rin itong 
maging resulta ng pagiging bulagsak (hal. 
mga itinapong sigarilyo, mga kislap mula sa 
makinarya, hindi binabantayang apoy) bilang 
resulta ng aksidente, o sa napakabihirang 
kalagayan, bilang resulta ng kontroladong 
pagsusunog o pagsisindi. Kapag nagsindi ka 
ng apoy, nang sinasadya o aksidente, ikaw ang 
responsableng kumontrol dito.
Kapag nagkaroon ng mahabang panahon 
ng mainit at tuyong panahon, at mahangin, 
lumalaki ang panganib ng sunog. Sa 
pangkalahatan, ang panahon ng sunog sa 
Hilagang Queensland ay sa mga buwan ng 
taglamig (panahong “tuyo) at tagsibol.”
Kung tumataas ang lebel ng panganib sa 
sunog sa inyong lugar, magbo-broadcast ng 
impormasyon sa lahat ng karaniwang media 
at website tulad ng Bureau of Meteorology, 
Rural Fire Service Queensland at Konseho ng 
Hinchinbrook Shire.
Maaaring kumilos nang napakabilis ng apoy 
- mas mabilis kaysa sa kakayahan mong 
tumakbo. Maaari ring hindi mahulaan ang 
mga ito, halimbawa, nagbabago ng direksyon. 
Maaaring mapagtanto mong bigla kang nasa 
panganib. Ang init, hangin, usok, at nasusunod 
na materyal na lumilipad-lipad ay maaaring 
maging dahilan para mahirapang makakita, 
makarinig, o huminga.
Kapag may banta sa mga buhay o ari-arian, 
makakatanggap ka ng Paalala, Watch and Act 
o babala sa Emerhensiya.
• Ang isang mensaheng payo ay magsasabi 

sa iyong may nagsimulang apoy at 
magbibigay ito ng pangkalahatang 
impormasyon para mapanatili kang naka-
update.

• Ang mensaheng watch and act ay 
kumakatawan sa mas mataas na antas 

SUNOG SA TALAHIBAN

MGA URI NG SUNOG
Ang pagkasunog ng mga talahiban 
ay madaling gumalaw, dumaraan 
sa loob ng lima hanggang sampung 
segundo, at nagbabaga nang ilang 
minuto. Mayroon silang mababa 
hanggang katamtamang lakas 
at pangunahin ay nakakasira ng 
mga pananim, alagang hayop, at 
imprastruktura sa pagsasaka, tulad 
ng mga bakod.

Ang mga sunog sa talahiban ay 
mas mabagal sa pangkalahatan, 
ngunit mas mataas ang inilalabas 
nitong init. Nangangahulugan 
ito na dumaraan sila sa loob ng 
dalawa hanggang limang minuto, 
ngunit maaaring magbaga ang mga 
ito nang ilang araw. Ang apoy sa 
korona ng canopy ng mga puno ay 
mas mabilis na nakakagalaw.

Ang mga Cane Fire ay malaking 
kontroladong paddock na gulong 
na ginagamit ng mga magsasaka 
upang sunugin ang basura matapos 
na maani ang tubo.

S
U

N
O

G
 S

A
 T

A
LA

H
IB

A
N

ng panganib tulad ng nagbabago ang mga 
kondisyon, may paparating na sunog, 
maaaring mailagay sa panganib ang mga 
buhay.

• Ang babalang pang-emerhensiya ay ang 
pinakamataas na antas ng mensaheng 
nagpapaalala ng paparating na panganib 
at maaaring marinig mo muna ang State 
Emergency Warning Signal (SEWS).
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BAGO
Isang Sunog sa Talahiban
• Maging pamilyar sa pahina ng Impormasyon 

sa Sakuna at Emerhensiya na nasa website ng 
Konseho ng Hinchinbrook Shire, Facebook page 
ng Hinchinbrook Shire Council Disaster, Disaster 
Dashboard ng Konseho ng Hinchinbrook Shire at 
bisitahin ang website ng Bureau of Meteorology 
para sa impormasyon.

  www.hinchinbrook.qld.gov.au 
 disaster.hinchinbrook.qld.gov.au 

f  Hinchinbrook Shire Council 
f  HinchinbrookDisasterInformation

• Maglunsad ng pulong ng pamilya upang 
maihanda ang Planong Pang-emerhensiya ng 
inyong sambahayan, nang sa gayon ay alam ng 
lahat kung anong gagawin, saan magkikita, at 
kung paanong makakalabas.

• Ihanda Ang Iyong Kit para sa Emerhensiya at 
Paglikas.

• Panatilihing walang damo o mga tanim sa ari-
arian. Kung ikaw ay nasa isang lugar na may 
katamtaman o mataas na panganib, kailangan 
mong i-accommodate ng pampahinto ng 
sunog, na humigit-kumulang ay nakahiwalay sa 
mapanganib na damo at tanim.

• Huwag magtambak ng basura mula sa hardin 
sa mga katabing reserba o talahiban.

• Ilayo ang mga nagliliyab na bagay sa bahay, 
hal. mga tambak na kahoy, kahon, nakasabit 
na kumot, mga muwebles sa hardin.

• Panatilihing walang nakakaharang sa ari-arian 
para	sa	mga	fire	truck.

• Kapag nagbigay na ng mga babala, kaagad 
na sundin ang mga tagubiling ibinigay. Huwag 
nang maghintay. Umalis kapag pinayuhan, 
kahit pa pakiramdam mo ay ligtas ka kung 
nasaan ka. Dalhin ang Iyong Mga Kit para sa 
Emerhensiya at Paglikas ng Sambahayan. 
Pumunta sa direksyong ibinigay para sa 
inyong lokasyon.

•	 Kung	sisilong	lang	sa	lugar,	itsek	ang	mga	fire	
extinguisher. 

BINABALAK MAN NG INYONG PAMILYANG 
UMALIS NANG MAAGA O MANATILI AT 
MAGTANGGOL:
Kung binabalak ninyong umalis nang maaga, 
kailanganin ninyong umalis sa inyong tahanan 
nang higit na mas maaga bago magbanta ang 
isang sunog sa talahiban at naging mapanganib na 
ang paglalakbay sa lupa.
Dalhin ang sumusunod na item:

• Damit na may mahabang manggas
• Pantalon
• Bota
• Sombrero
• Safety goggles
• Tubig na nasa bote (sapat para sa lahat)
• Radyong de Baterya
• Mga Baterya
• Mobile phone at charger
•	 Mga	Kumot	(natural	na	fibres)
•	 Mga	pasaporte	at	birth	certificate
• Mga wallets/purse
• Mga gamot
• Mga litrato ng pamilya, mahahalagang bagay at 

mga dokumento
• Mga laruan ng mga bata

DAPAT HANDANG-HANDA ANG IYONG ARI-
ARIAN SA SUNOG, KAHIT BINABALAK MONG 
UMALIS NANG MAAGA. ANG ARI-ARIANG 
MAHUSAY NA NAKAGANDA AY MAY MAS 
MALAKING TSANSANG DE BATERYA.

• Makinig sa mga babala at update sa lokal na 
radyo, mga website at social media.

• Ilipat ang mga sasakyan sa ligtas na lugar.
• Alisin ang mga muwebles ng hardin, mga door 

mat at iba pang item mula sa iyong bakuran.
• Isara ang mga bintana, pinto at blinds.
• Ibaba ang mga kurtina at ilayo sa mga bintana 

ang mga kasangkapan.
• Selyuhan ang mga puwang sa ilalim ng mga 

pinto at bintana gamit ang mga tuwalya.
• Ipasok sa loob ang mga alagang hayop, itali 

sila (gamit ang panali, kulungan o ligtas ng 
silid) at magbigay ng tubig.

• Barahan ang mga downpipe (sa pinakaibabaw) 
at punuin ang mga alulod ng tubig kung maaari.

• Basain ang mga gilid ng mga gusali, deck at 
isara ang mga halamanang maaaring daanan 
ng sunog sa talahiban.

• Basain ang mga pinong gatong (hal. mga 
nakakalat na dahon) na malapit sa mga gusali.

• Buksan ang sprinklers ng hardin nang 30 
minuto bago dumating ang apoy sa talahiban.

• Punuin ang mga sisidlan ng tubig - mga 
paliguan, lababo, timba, mga lalagyang may 
gulong.

• Magsuot ng pamprotektang damit.
• Uminom ng maraming tubig.
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Sunog sa Talahiban  
KIT PARA SA 
EMERHENSIYA

ALAM MO BA?
Ang mga sunog sa talahiban ay maaaring uminit nang sobra, na 

kaya nitong sunugin ang balat kahit 100 metro ang layo

Matitibay na Guwantes
Flashlight

Mga baterya

FIRST AID

First Aid Kit
Nakaboteng Tubig

Madaling Bitbiting 
Radyo

Mga gamot

Bota

Pantalon

Sombrero

Mop at Timba

Pala

Hose

Hagdan

Mga Kumot
Safety 
goggles

Knapsack 
Sprayer

Damit na may 
mahabang 
manggas

Fire
Extinguisher

Mga Tuwalya

Maskarang 
Pang-usok
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HABANG
Nasusunog ang Talahiban
KUNG BINABALAK NG INYONG PAMILYANG 
MANATILI AT MAGTANGGOL LABAN SA 
SUNOG:

Susi ang kahandaan sa pagtatagumpay. Ang 
pagiging sangkot sa sunog sa talahiban ay 
magiging isa sa mga pinakatraumatikong 
karanasan ng iyong buhay. Sa pagpapasya 
mong manatili roon, may ilang bagay na dapat 
kang isaalang-alang.
Kailangan mong/kang:
• Maging handa ang kaisipan at katawan at 

kakailanganin mong magkaroon ng plano.
• Kayanin ang epekto ng sunog sa talahiban. 

Itsek ang mga partikular na salik na 
nagpapaliit ng panganib dito: 
ruralfire.qld.gov.au/bushfire_planning

• Magkaroon ng maayos na namementinang 
rekurso at kagamitan at alamin kung paano 
gamitin ang mga ito.

• Malinaw na unawain kung ano ang gagawin 
mo para protektahan ang iyong ari-arian at 
buhay kapag dumating ang sunog.

• Talakayin ang mga detalye ng iyong 

plano sa pamilya, mga kaibigan, at mga 
kapitbahay.

• Maghanda ng Kit para sa Emerhensiyang 
Sunog sa Talahiban nang maihanda ka sa 
pagpatay ng maliliit na apoy.

• Magkaroon ng pangunahing proteksyon 
laban sa init, usok at apoy.

HABANG DUMARATING ANG HARAPAN NG 
SUNOG:

• Idiskonekta ang hose at mga nakakabit 
dito at dalhin ito sa loob.

• Pumasok sa loob upang sumilong.
• Uminom ng maraming tubig.
• Sumilong sa iyong tahanan sa kabilang 

panig ng paparating na sunog.
• Mag-patrol at itsek kung may mga baga sa 

loob, lalo na sa espasyo ng bubong.
• Itsek ang mga kapamilya at alagang hayop.
• Magpanatili ng paraan para tumakas.
• Tuloy-tuloy na subaybayan ang mga 

kalagayan.

PAGKATAPOS
Ng Isang Sunog sa Talahiban
MATAPOS NA HUMUPA ANG SUNOG: 

• Sa emerhensiya, i-dial ang 000
• Makinig sa iyong lokal na istasyon ng radyo 

at sumunod sa mga babala at paalala (nasa 
pahina 51 ang listahan ng mga istasyon ng 
radyo).

• Kung lumikas ka, maghintay hanggang ibigay 
ng mga serbisyong pang-emerhensiya ang 
hudyat na ligtas na ang lahat bago umalis sa 
iyong ligtas na lugar.

• Isaalang-alang ang paggamit ng face mask o 
katulad	nito	(hal.	panyo,	flannel).

• Itsek ang palibot ng lugar kung may live na 
kuryente, tumatagas na gas, mga tagas ng 
alkantarilya, maiinit na baga, nakausling puno 
o sanga o pinsala sa istruktura.

• Kung hindi sigurado sa kaligtasan ng ari-arian, 
humingi ng payo sa mga lokal na serbisyong 

pang-emerhensiya.
• Huwag sumugal.
• Uminom ng maraming tubig.
• Kung ikaw ay stranded, nasaktan o kailangan 

ng iba pang tulong, kontakin ang mga 
serbisyong pang-emerhensiya sa 000.

ITSEK DIN KUNG MAY MALILIIT NA SUNOG AT 
NASUSUNOG NA BAGA:

• Sa loob ng espasyo ng bubong.
• Sa ilalim ng mga sahig.
• Sa ilalim ng espasyo ng bahay.
• Sa mga veranda at deck.
• Sa mga bintana at pinto.
• Sa mga linya at alulod ng bubong.
• Sa mga garden bed at mulch.
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HEATWAVE
Ang heatwave ay tatlo o higit pang araw ng maksimum at minimum 
na temperatura na hindi karaniwan para sa lokasyong iyon. 

Ang heatwave ay malamang na mas malaking hamon para sa nakatatanda, buntis, 
maliliit na bata at mga sanggol.
Ang heatwave ay isang panganib para sa sinumang hindi nag-iingat para manatiling 
malamig, kahit pa malusog ka.
Ang heatwave ay maaari ring magdulot ng pagkasira ng karaniwan ay maaasahang 
imprastruktura tulad ng kuryente at transport.
Ang matitindi at labis na heatwave ay kumitil na sa mas maraming buhay kaysa sa 
anumang iba pang natural na panganib sa kasaysayan ng 200 taon ng Australia. Ang 
isang halimbawa ay noong Pebrero 2009, sa Victoria kung saan 173 katao ang namatay 
bilang direktang resulta ng sunog sa talahiban, ngunit 374 katao ang namatay dahil sa 
labis na heatwave bago ang sunog.

Maaaring maging seryoso, at 
maging sanhi ng kamatayan ang 
heat stress at heat exhaustion. 
Alamin ang mga senyales:
• Pagkahapo
• Pananakit ng dibdib
• Pagkalito
• Labis na pagkauhaw
• Pananamlay
• Pagkahilo
• Pangingimay na mas lumalala o hindi nawawala
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BAGO
Ang Isang Heatwave
• Maging pamilyar sa pahina ng Impormasyon 

sa Sakuna at Emerhensiya na nasa website ng 
Konseho ng Hinchinbrook Shire, Facebook page 
ng Hinchinbrook Shire Council Disaster, Disaster 
Dashboard ng Konseho ng Hinchinbrook Shire at 
bisitahin ang website ng Bureau of Meteorology 
para sa impormasyon.

  www.hinchinbrook.qld.gov.au 
 disaster.hinchinbrook.qld.gov.au 

f  Hinchinbrook Shire Council 
f  HinchinbrookDisasterInformation

• Pag-isipang baguhin ang mga naiplano mong 
aktibidad upang manatili kang nasa loob o 
nasa aircon na lugar.

• Magkabit ng blinds, kurtina o iba pang device 
na makakatulong sa pagharang sa init galing 
sa labas.

• Tiyaking gumagana nang maayos ang iyong 
mga fan at air-conditioner.

• Magplano nang pauna upang matiyak na may 
sapat kang pagkain, tubig at gamot.

HABANG
May Heatwave
• Uminom ng maraming tubig at iwasan ang 

kape at alak.
• Umalis sa init ng araw, lalo na sa pagitan 

ng 11am - 3pm.
• Isara ang mga bintana at blinds upang 

panatilihing malamig ang mga silid.

• Iwasan ang pisikal na pagkapagod kung 
maaari.

• Magsuot ng maluluwag at malalamig na 
damit, at magsuot ng sombrero, salamin, 
at sunscreen kung lalabas.

• Maligo ng malamig na tubig o wisikan ng 
malamig na tubig ang iyong sarili.

PAGKATAPOS
ng Heatwave
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• Itsek ang mga kaibigan, kapitbahay at mga 
mahihinang tao na maaaring mas kaunti ang 
kakayahang alagaan ang kanilang mga sarili.
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TSUNAMI
Ang Tsunami ay isang mahabang 
alon sa dagat (o sunod-sunod na 
alon) o surge, na dulot ng major na 
pagkagambala ng sahig ng dagat 
tulad ng lindol, pagguho ng lupa, o 
pagputok ng bulkan.

Naiiba ang mga ito sa storm tide surge 
na maaaring mangyari kasabay ng 
mga bagyo at mula sa malalaking alon 
na pwedeng kasama ng bagyo.

Ang pangyayari ay kadalasang iniuugnay sa mga 
lindol, pagguho ng lupa, o pagputok ng bulkan 
sa, o katabi ng mga karagatan at nagreresulta sa 
biglaang paggalaw ng hanay ng tubig.
Hanggang kamakailan, ang mga tsunami ay 
tinawag na mga tidal wave, kahit pa walang 
kinalaman ang pangyayari sa mga tide.
Sa malalim na tubig, ang mga tsunami ay 
maaaring umabot sa bilis na hanggang 950km/
hr at maaaring maglakbay sa dagat nang daan-
daang kilometro, na tatama sa malalayong 
komunidad makalipas ang ilang oras matapos 
malikha ang mga ito.
Bumabagal ang mga ito, ngunit lumalaki sila 
habang papalapit sa baybayin.
Sa halip na isang malaking alon, ang tsunami ay 
maaaring magmukhang isang mabilis na lumalaki 
at bumabagsak na tide at nangyayari bilang isang 
serye ng mga alon na may oras na pagitan.
Sa kabila ng presensya ng Great Barrier Reef, 
maaari pa ring maapektuhan ang rehiyon ng 
Hinchinbrook ng tsunami.

Bagama’t maaaring bawasan ng reef ang epekto 
ng isang tsunami, ang saklaw ng epekto ay 
nakadepende sa kung ano ang naging sanhi ng 
tsunami, kung gaano kalayo ito nangyari, at kung 
nasaan ito kung ikukumpara sa ating Shire.
Maaaring ilang oras lang ang maging palugit ng 
babala.
Kahit ang maliit na tsunami na mas mababa sa 
isang metro ay maaaring gumalaw nang may 
puwersa at magdulot ng mga mapanganib na alon 
at daloy.

MGA SENYALES NG BABALA NG 
TSUNAMI:
• Maaaring makapansin ka ng mga pagbabago 

tulad ng pag-atras o pagbabaw ng tubig.
• Ang pagyanig ng lupa sa mga baybaying 

rehiyon ay maaaring magpakita ng 
pagkakaroon ng malaking lindol sa ilalim ng 
dagat sa malapit na maaaring lumikha ng 
tsunami.

• Maaaring magkaroon ng umuugong na tunog 
bago ang pagdating ng isang tsunami.

• Ang tsunami ay maaaring hindi isang malaking 
alon na papalapit sa baybayin. Maaari itong 
mangyari bilang isang serye ng mga tila 
mababa ngunit napakamakapangyarihang 
alon. Maaaring maging napakalakas ng 
puwersa ng tubig na kaya nitong magdala ng 
mga sasakyan, bangka, tulay at gusali.

HUWAG MANATILI PARA PANOORIN 
ANG TSUNAMI
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HABANG
May Tsunami
• Makinig sa iyong lokal na istasyon ng radyo 

at sumunod sa mga babala at paalala (nasa 
pahina 51 ang listahan ng mga istasyon ng 
radyo).

• Sundin ang mga lokal na tagubilin at agad 
na kumilos, gaano man kaliit ang tsunami.

• Kung ikaw ay nasa dalampasigan, kaagad 
na pumunta sa mas loob na bahagi ng 
lupain o sa mas mataas na lupa. Umalis sa 
tubig at lumayo sa dalampasigan.

• Kung ikaw ay nasa iyong bangka at nasa 
malalim na tubig ang iyong bangka at nasa 
laot, manatili sa iyong posisyon.

• Kung ang iyong bangka ay nakaangkla o 
nasa mababaw na tubig, tiyaking maayos 
na nakaangkla ang iyong bangka at 
pumasok sa mas looban o magpunta sa 
mas mataas na lupa.

• Kung ikaw ay nasa dalampasigan at hindi 
makapasok sa mas looban, sumilong sa 
mas matataas na palapag ng matatag na 
gusali.

• Manatili sa kinaroroonan mo kung nasa 
mataas na lupa ang iyong lokasyon.

PAGKATAPOS
ng Tsunami
• Kapag may emerhensiya, i-dial ang 000.
• Makinig sa inyong lokal na istasyon ng radyo 

at sumunod sa mga babala at payo. (Nasa 
Pahina 51 ang isang listahan ng mga istasyon 
ng radyo.)

• Manatili sa iyong lokasyong mataas hanggang 
sabihin na ligtas nang umalis. Malamang na 
mas marami pang alon ang darating kasunod 
ng una at maaaring tumagal bago mangyari 
ito.

• Maging mapagbantay sa mga sirang linya ng 
kuryente, tulay, gusali, at puno.

• Sumunod sa lahat ng babala at huwag 
magliwaliw. Sa halip, itsek ang at mag-alok 
ng tulong sa mga kapitbahay, kaibigan at 
pamilya.

• Patayin ang mga suplay ng kuryente, gas o 
tubig at itsek kung naapektuhan ang mga ito.

• Magsuot ng gomang bota o mga sapatos 
na may gomang suwelas at goma o balat na 
guwantes.

• Itsek kung may mga bitak at pinsala sa mga 
sahig, dingding, at kisame ng inyong gusali. 
Umalis kung ang gusali ay nagtamo ng 
matinding pinsala.

• Ituring ang lahat ng bagay na nabasa ng tubig 
bilang kontaminado.

• Itapon ang mga basura, putik, dumi, at mga 
kalat sa lalong madaling panahon.

• Hugasan nang mabuti ang mga kamay 
matapos hawakan ang anumang bagay na 
nabasa ng tubig-baha.

• Sundin ang anumang tagubilin kung paanong 
linisin ang tubig. Magtipid ng pagkain at tubig 
sapagkat maaaring magambala ang mga 
suplay.
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PAGGUHO NG LUPA
Ang pagguho ng lupa ay ang paggalaw 
ng bato, debris, o lupa sa isang 
dalisdis. Ang pagguho ng lupa ay 
resulta ng pagbigay ng materyales na 
bumubuo sa dalisdis ng burol, at dulot 
ng puwersa ng grabidad. Ang pagguho 
ng lupa ay kilala bilang mga landslip, 
slump or slope failure.
Ang pagguho ng lupa ay maaaring dulot ng mga 
lindol o aktibidad ng bulkan, ngunit sa Queensland, 
ang mga ito ay karaniwang dulot ng malakas na 
pag-ulan.
Madalas na naiipon ang ulan sa lupa sa dalisdis 
ng burol kung saan nagkaroon ng aktibidad ng tao 
(hal. konstruksiyon kung saan inalis ang mga puno 
at halaman), nang lampas sa punto kung saan 
masusuportahan pa ng mga nakatanim ang bigat 
ng lupa laban sa puwersa ng grabidad.
Ang pinakaibabaw na nababad na layer ng lupa ay 
dumudulas pababa sa lupa—habang dinadala ang 
anumang nasa lupa.
Maging mapagbantay sa lugar na iyong tinitrihan — 
malapit ba ito sa isang dalisdis ng burol, bangin o 
matarik at mabatong lugar?
Mayroon bang kasaysayan ng pagguho ng lupa?
Kung nakatira ka sa naturang lugar at nagkaroon 
ng panahon na malakas ang buhos ng ulan, 
maaaring nasa panganib ka ng pagguho ng lupa.

Tiyaking kasama sa Planong Pang-emerhensiya ng 
inyong sambahayan ang panganib na ito.
Maaari kang makapansin ng pagbabago sa 
bakuran o bahay tulad ng:
• Mga nakahilig na puno, pagbagsak ng lupa, 

paggalaw ng mga bakod o puno, mga bitak sa 
daanan.

• Nagsisimulang kumalas sa gusali ang mga 
panlabas na dingding, may mga bagong 
bitak na lumalabas sa plaster, tile, brick o 
pundasyon, dumidikit sa unang pagkakataon 
ang mga pinto o bintana.

• Maaari kang makarinig ng dumadagundong 
na tunog na lumalakas habang papalapit ang 
pagguho ng lupa. Maaaring may maunang 
maliit na pagtagas ng putik o mga bagay bago 
ang mas malaking guho.

• Maaaring kakaunti o walang babala na 
maibigay ang mga serbisyong pang-
emerhensiya para sa pagguho ng lupa.

ALAM MO BA?
Ang pagguho ng lupa ay madalas na 
nangyayari dahil sa pagbuhos ng ulan at 
pagkiskis. Lumayo sa lugar na gumuho at 
itsek kung may mga nasaktang tao.
Alertuhan ang mga serbisyong pang-
emerhensiya sa lalong madaling panahon.

HABANG
Gumuguho Ang Lupa
• Makinig sa inyong lokal na istasyon ng 

radyo at sumunod sa mga babala at payo. 
(Nasa pahina 51 ang isang listahan ng mga 
istasyon ng radyo.)

• Kung ligtas nang umalis, umalis sa lugar at 
mabilis na magpunta sa napagkasunduan 
ninyong mas ligtas na lokasyon.

• Abisuhan ang mga kapitbahay at mga 
serbisyong pang-emerhensiya tungkol sa 
banta ng pagguho ng lupa.

• Kung hindi ka makaalis, lumipat sa 
ikalawang palapag kung mayroon. Kung 
hindi, yumukyok na parang bolang matigas 
at protektahan ang iyong ulo.

• Sundin ang anumang tagubilin mula sa 
mga serbisyong pang-emerhensiya.
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PAGGUHO NG LUPA PAGKATAPOS
Gumuho Ang Lupa
• Makinig sa iyong lokal na istasyon ng radyo 

at sumunod sa mga babala at paalala (nasa 
pahina 51 ang listahan ng mga istasyon ng 
radyo).

• Lumayo sa lugar na gumuho - maaaring 
magkaroon ng panganib na gumuho pa ito.

• Maging mapagbantay sa pagbaha, na 
pwedeng mangyari matapos ang pagguho ng 
lupa o pag-agos ng mga bagay-bagay.

• Itsek kung may mga nasaktan o na-trap na 
tao malapit sa guho at alertuhan ang mga 
serbisyong pang-emerhensiya.

• Maghanap at i-ulat ang mga nasirang linya ng 
utilidad, mga nasirang kalsada sa naaangkop 
na mga organisasyon.
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Paano gamitin 
ANG MGA MAPA NG PAGLIKAS KAPAG LUMAKI ANG 
TUBIG SA PANAHON NG BAGYO

1. Alamin kung nasaan ang inyong tirahan sa mapa.
2. Kung ikaw ay nasa isa sa mga may kulay na 

sona, maaaring nasa panganib ka dahil sa 
pagbaha ng tubig dagat sa panahon ng bagyo.

3. Alamin ang iyong ruta sa paglikas tungo sa 
nauna niyo nang natukoy na mas ligtas na 
lokasyon. Para sa dagdag na impormasyon sa 
paglikas, magpunta sa website ng Konseho: 

www.hinchinbrook.qld.gov.au 
at sa  Disaster and Emergency Information page 
pahina ng Disaster and Emergency Information.

4. Sa panahon ng isang bagyo, makinig sa mga 
babala.

5. Ipapaalam ng mga awtoridad kung aling sona 
ang kailangang lumikas.

MGA SONA NG PAGLIKAS KAPAG LUMAKI ANG TUBIG 
DULOT NG BAGYO 
Ano ang ibig sabihin ng mga ito? 

TUKUYIN ANG MGA BAHAGI NA MAY 
PINAKAMALAKING PANGANIB DAHIL SA PAGBAHA 
MULA SA PAGLAKI NG TUBIG DULOT NG BAGYO
Ang mga residente sa Red Zone ay humaharap sa pinakamalaking panganib mula sa 
paglaki ng tubig dulot ng bagyo. Kabilang sa Red Zone ang mga mabababang lugar 
sa tabing-dagat at mga lugar na maaaring makaranas ng paglaki ng tubig dulot ng 
bagyo na hanggang humigit-kumulang 1 metro sa ibabaw ng HAT*.

NAGPAPAHIWATIG NG MGA LUGAR NA MAY MALAKING 
PANGANIB NG PAGBAHA DAHIL SA PAGLAKI NG TUBIG 
DULOT NG BAGYO
Ang mga residente sa Orange Zon ay humaharap sa malaking panganib ng pagbaha 
dahil sa paglaki ng tubig dulot ng bagyo. Ang Orange Zon ay maaaring makaranas ng 
pagbaha dahil sa paglaki ng tubig dulot ng bagyo na hanggang humigit-kumulang 2 
metro na mas mataas sa HAT*.

NAGPAPAHIWATIG NG MGA LUGAR NA MAY 
KATAMTAMANG PANGANIB NG PAGBAHA DAHIL SA 
PAGLAKI NG TUBIG DULOT NG BAGYO
Ang mga residente sa Yellow Zone ay humaharap sa katamtamang panganib ng 
pagbaha dahil sa paglaki ng tubig dulot ng bagyo.
Ang Yellow Zone ay maaaring makaranas pagbaha dahil sa paglaki ng tubig dulot ng 
bagyo na hanggang humigit-kumulang 2 hanggang 4 na metro sa ibabaw ng HAT*.

ANO ANG HAT?
*HAT stands for Highest Astronomical Tide, often referred to as king tides.  A HAT is the highest level of 
water which can be predicted to occur under any combination of astronomical conditions.

SONA NG PAGLIKAS
Alamin ang Inyong Storm Tide
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SONA NG PAGLIKAS 



























    












Mga Sona ng Paglikas ng Hinchinbrook Kapag May Storm Tide - Susing Plano
Mga Pinagmulan ng Data at Mga Pagkilala
Ang mga Sona ng Paglikas Kapag May Storm Tide ay nakabatay sa heograpikal na data mula sa National Storm Tide Mapping 
program. Ang mga Sona ng Paglikas ay dinisenyo upang magbigay ng madaling maunawaang paraan para sa publiko upang 
matukoy ang mga lugar sa dalampasigan na maaaring maapektuhan ng mga storm tide o paglaki ng tubig dulot ng bagyo o 
matitinding bagyo sa silangnang baybayin. Ang bawat pagsisikap ay ginawa upang matiyak na tumpak ang imporamsyong nilalaman 
ng Mga Mapa ng Pampublikong Impormasyon na ito. Gayunpaman, ang Konseho ng Hinchinbrook Shire ay hindi nagbibigay ng 
anumang garantiya o tumatanggap ng anumang pananagutan kaugnay ng nilalaman ng mga mapang ito.
Cadastral Information na nakuha sa Department of Environment and Resource Management ay napapanahon sa Pebrero 2011 at 
tumpak 1:50,000. Copyright Department of Environment and Resource Management 2011

O

Susing Plano
DCDB Peb 2011
Tubig

TUMBASA

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA 5
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Mga Sona ng Paglikas ng Hinchinbrook Kapag May Storm Tide - Lucinda
Mga Pinagmulan ng Data at Mga Pagkilala
Ang mga Sona ng Paglikas Kapag May Storm Tide ay nakabatay sa heograpikal na data mula sa National Storm Tide Mapping 
program. Ang mga Sona ng Paglikas ay dinisenyo upang magbigay ng madaling maunawaang paraan para sa publiko upang 
matukoy ang mga lugar sa dalampasigan na maaaring maapektuhan ng mga storm tide o paglaki ng tubig dulot ng bagyo o 
matitinding bagyo sa silangnang baybayin. Ang bawat pagsisikap ay ginawa upang matiyak na tumpak ang imporamsyong nilalaman 
ng Mga Mapa ng Pampublikong Impormasyon na ito. Gayunpaman, ang Konseho ng Hinchinbrook Shire ay hindi nagbibigay ng 
anumang garantiya o tumatanggap ng anumang pananagutan kaugnay ng nilalaman ng mga mapang ito.
Cadastral Information na nakuha sa Department of Environment and Resource Management ay napapanahon sa Pebrero 2011 at 
tumpak 1:50,000. Copyright Department of Environment and Resource Management 2011

O
MAPA 1

Mga Ruta sa Paglikas
DCDB Peb 2011

TUMBASAN

Mga Sona ng Paglikas sa mga Storm Tide
Sona ng Paglikas
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Mga Sona ng Paglikas ng Hinchinbrook Kapag May Storm Tide - Taylors Beach
Mga Pinagmulan ng Data at Mga Pagkilala
Ang mga Sona ng Paglikas Kapag May Storm Tide ay nakabatay sa heograpikal na data mula sa National Storm Tide Mapping 
program. Ang mga Sona ng Paglikas ay dinisenyo upang magbigay ng madaling maunawaang paraan para sa publiko upang 
matukoy ang mga lugar sa dalampasigan na maaaring maapektuhan ng mga storm tide o paglaki ng tubig dulot ng bagyo o 
matitinding bagyo sa silangnang baybayin. Ang bawat pagsisikap ay ginawa upang matiyak na tumpak ang imporamsyong nilalaman 
ng Mga Mapa ng Pampublikong Impormasyon na ito. Gayunpaman, ang Konseho ng Hinchinbrook Shire ay hindi nagbibigay ng 
anumang garantiya o tumatanggap ng anumang pananagutan kaugnay ng nilalaman ng mga mapang ito.
Cadastral Information na nakuha sa Department of Environment and Resource Management ay napapanahon sa Pebrero 2011 at 
tumpak 1:50,000. Copyright Department of Environment and Resource Management 2011

O
MAPA 2

Mga Ruta sa Paglikas
DCDB Peb 2011

TUMBASAN

Mga Sona ng Paglikas sa mga Storm Tide
Sona ng Paglikas
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Mga Sona ng Paglikas ng Hinchinbrook Kapag May Storm Tide - Forrest Beach 
Mapa 1 of 3
Mga Pinagmulan ng Data at Mga Pagkilala
Ang mga Sona ng Paglikas Kapag May Storm Tide ay nakabatay sa heograpikal na data mula sa National Storm Tide Mapping 
program. Ang mga Sona ng Paglikas ay dinisenyo upang magbigay ng madaling maunawaang paraan para sa publiko upang 
matukoy ang mga lugar sa dalampasigan na maaaring maapektuhan ng mga storm tide o paglaki ng tubig dulot ng bagyo o 
matitinding bagyo sa silangnang baybayin. Ang bawat pagsisikap ay ginawa upang matiyak na tumpak ang imporamsyong nilalaman 
ng Mga Mapa ng Pampublikong Impormasyon na ito. Gayunpaman, ang Konseho ng Hinchinbrook Shire ay hindi nagbibigay ng 
anumang garantiya o tumatanggap ng anumang pananagutan kaugnay ng nilalaman ng mga mapang ito.
Cadastral Information na nakuha sa Department of Environment and Resource Management ay napapanahon sa Pebrero 2011 at 
tumpak 1:50,000. Copyright Department of Environment and Resource Management 2011

O
MAPA 3

Mga Ruta sa Paglikas
DCDB Peb 2011

TUMBASAN

Mga Sona ng Paglikas sa mga Storm Tide
Sona ng Paglikas
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Mga Sona ng Paglikas ng Hinchinbrook Kapag May Storm Tide - Forrest Beach 
Mapa 2 of 3
Mga Pinagmulan ng Data at Mga Pagkilala
Ang mga Sona ng Paglikas Kapag May Storm Tide ay nakabatay sa heograpikal na data mula sa National Storm Tide Mapping 
program. Ang mga Sona ng Paglikas ay dinisenyo upang magbigay ng madaling maunawaang paraan para sa publiko upang 
matukoy ang mga lugar sa dalampasigan na maaaring maapektuhan ng mga storm tide o paglaki ng tubig dulot ng bagyo o 
matitinding bagyo sa silangnang baybayin. Ang bawat pagsisikap ay ginawa upang matiyak na tumpak ang imporamsyong 
nilalaman ng Mga Mapa ng Pampublikong Impormasyon na ito. Gayunpaman, ang Konseho ng Hinchinbrook Shire ay hindi 
nagbibigay ng anumang garantiya o tumatanggap ng anumang pananagutan kaugnay ng nilalaman ng mga mapang ito.
Cadastral Information na nakuha sa Department of Environment and Resource Management ay napapanahon sa Pebrero 2011 at 
tumpak 1:50,000. Copyright Department of Environment and Resource Management 2011

O
MAPA 4

Mga Ruta sa Paglikas
DCDB Peb 2011

TUMBASAN

Mga Sona ng Paglikas sa mga Storm Tide
Sona ng Paglikas
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Mga Sona ng Paglikas ng Hinchinbrook Kapag May Storm Tide - Forrest Beach 
Mapa 3 of 3
Mga Pinagmulan ng Data at Mga Pagkilala
Ang mga Sona ng Paglikas Kapag May Storm Tide ay nakabatay sa heograpikal na data mula sa National Storm Tide Mapping 
program. Ang mga Sona ng Paglikas ay dinisenyo upang magbigay ng madaling maunawaang paraan para sa publiko upang 
matukoy ang mga lugar sa dalampasigan na maaaring maapektuhan ng mga storm tide o paglaki ng tubig dulot ng bagyo o 
matitinding bagyo sa silangnang baybayin. Ang bawat pagsisikap ay ginawa upang matiyak na tumpak ang imporamsyong nilalaman 
ng Mga Mapa ng Pampublikong Impormasyon na ito. Gayunpaman, ang Konseho ng Hinchinbrook Shire ay hindi nagbibigay ng 
anumang garantiya o tumatanggap ng anumang pananagutan kaugnay ng nilalaman ng mga mapang ito.
Cadastral Information na nakuha sa Department of Environment and Resource Management ay napapanahon sa Pebrero 2011 at 
tumpak 1:50,000. Copyright Department of Environment and Resource Management 2011

O
MAPA 5

Mga Ruta sa Paglikas
DCDB Peb 2011

TUMBASAN

Mga Sona ng Paglikas sa mga Storm Tide
Sona ng Paglikas
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Mag-isa ka bang namumuhay o 
mayroon ka bang mga espesyal 
na pangangailangan?

Ang iyong tahanan ba ay nasa 
isang sona ng paglikas kapag 
lumaki ang tubig dahil sa bagyo?

1

Itinayo ba ang inyong tahanan 
bago ang 1982 o masama na ba 
ang kalagayan ng inyong tahanan?

HinchinbrookShireCouncil

HinchinbrookDisasterInformation

f
f

4776 4600
council@hinchinbrook.qld.gov.au
www.hinchinbrook.qld.gov.au

Magplano at Maghanda, 
sakaling kailangan 

mong umalis 

Sumilong sa lugar

HINDI OO!

HINDI

HINDI

OO!

OO!

Lumikas at sumilong 
sa mas ligtas na lugar!

2

3

HINDI MO ALAM?
Kontakin ang Konseho 
ng Hinchinbrook Shire

HINDI MO ALAM?
Kontakin ang Konseho ng 

Hinchinbrook Shire para sa 
paghahanap ng gusali. Kung 

umuupa ka, kontakin ang 
iyong real estate agent 

o ang may-ari

Maghanda ng plano, 
kontakin ang mga 

kapamilya at kaibigan 
at ipaalam sa kanila 

ang iyong plano. 

Magplano at Maghanda, 
sakaling kailangan 

mong umalis 

Magplano at Maghanda, 
sakaling kailangan 

mong umalis 
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Ang Iyong 
MAHALAGANG IMPORMASYON

MGA PERSONAL NA KONTAK NA PANG-EMERHENSIYA

MGA PAALALA
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Mga Mahalagang
KONTAK
EMERHENSIYA
Pulisya, Bumbero at Ambulansya ....................... 000
Pulisya (hindi emerhensiya) ....................... 131 444 
SES ............................................................. 132 500

www.ses.qld.gov.au
Konseho ng Hinchinbrook Shire ........07 4776 4600

www.hinchinbrook.qld.gov.au
Hinchinbrook Local  
Disaster Management Group

facebook.com/hinchinbrookdisasterinformation
Bureau of Meteorology

www.bom.gov.au
Panahon at mga babala ................... 1300 659 219
Mga babala sa bagyo ....................... 1300 659 212

MGA BABALA SA SUNOG SA TALAHIBAN
www.fire.qld.gov.au

MGA KONDISYON NG KALSADA
QLD	Traffic ....................... www.qldtraffic.qld.gov.au
Department of Transport & Main Roads ... 13 19 40
Konseho ng Hinchinbrook Shire 
.................................. www.hinchinbrook.qld.gov.au
Kung saan posible, magbibigay ang Konseho ng update sa mga 
lokal na kondisyon ng kalsada, matatagpuan ang mga ito sa 
Disaster Dashboard ng Konseho

MGA LOKAL NA ISTASYON NG RADYO

KURYENTE & GAS
Ergon Energy
Para sa mga emerhensiya ........................ 13 16 70
Upang mag-report ng pagpalya ................. 13 22 96

www.ergon.com.au
Origin Energy (Gas Leaks Only) ................. 13 35 74

TELEKOMUNIKASYON
Optus Faults .............................................. 13 13 44
Telstra Faults ............................................. 13 22 03

MGA BABALANG PANG-EMERHENSIYA
Pambansang sistema ng babala sa telepono 
ng Australia – Alertong Pang-emerhensiya – 
nagpapadala ng mga mensahe sa mga mobile 
phone at landline sa loob ng isang heograpikal na 
lugar upang magpayo tungkol sa isang sakuna o 
emerhensiya. Gumagana ito sa lahat ng carrier, 
hindi mo kailangang magkaroon ng mobile plan 
upang makatanggap ng mga mensahe, at hindi mo 
kailangang magparehistro para sa mga ito.
Para sa dagdag na impormasyon: 
www.emergencyalert.gov.au

IBA PANG MGA KONTAK
Australian Government Disaster Recovery
Linya ng Tulong ........................................ 180 22 66

www.disasterassist.gov.au
Komunidad ng Hinchinbrook 
Sentro ng Suporta ...............................07 4776 118
Centrelink
..................................... www.humanservices.gov.au
Kagawaran ng Mga Komunidad 
Pagbangon ng Komunidad ............... 1800 173 349
Kagawaran ng Pabahay .................... 1800 806 197
GIVIT (Mga Pang-emerhensiyang Donasyon) 
....................................................... www.givit.org.au
Legal na Tulong ................................ 1300 651 188
Tulong sa paghahabol sa insurance

www.legalaid.qld.gov.au
Lifeline - Pagpapayo .................................. 13 11 14

www.lifeline.org.au
Wildlife Care NQ ................................ 0414 717 374
Queensland Disaster 
Management Services ..... www.disaster.qld.gov.au
Red Cross -  
Nth Qld Volunteer Services .............. 07 4759 6111

www.redcross.org.au
RSPCA .......... ................................... 1300 264 625

www.rspcaqld.org.au
Volunteering North Queensland ....... 07 4725 5990
Volunteer Community Recovery Coordination Group
Pre and Post Disaster Volunteering ..07 4725 5990

Hit 103.1FM
4TO 102.3FM
Triple T 103.9FM
Star 106.3FM
4K1G 107.1FM
Power  100.7FM

ABC North QLD 
630AM
4KZ 531AM 
1620AM
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HinchinbrookShireCouncil

HinchinbrookDisasterInformation

www.hinchinbrook.qld.gov.au

disaster.hinchinbrook.qld.gov.au

25 Lannercost Street, Ingham - PO Box 366, Ingham QLD 4850 
(07) 47764600 | council@hinchinbrook.qld.gov.au


