
Gumawa ng isang 3 araw na kit ng paghahanda sa emerhensya na mayroong mga kinakailangang bagay para ng pamilya at mga 
alagang hayop. Dapat ay nakakarga ang mga kit at handang dalhin sa kaganapan ng paglikas.  

Tubig: isang galon ng tubig kada tao, kada araw, sa loob ng hindi kakaunti  F
sa tatlong araw (para pang-inom at panglinis)

Pagkain: hindi bababa sa  tatlong araw na imbak ng hindi napapanis,  F
handang makain na pagkain at abrelata

De baterya o hand crank radio (radyong napapaandar sa pamamagitan   F
ng pagikot ng hawakan)  at NOAA Weather Radio na may alertong tunog at 
karagdagang baterya para sa dalawa 

Flashlight at karagdagang mga baterya F
First aid kit  F
Kard ng Pang-Emerhensyang Pakikipag-ugnayan F
Instrumento na magagamit sa iba’t –bang gawain (Multi-Purpose) F
Pito upang pansenyas ng paghingi ng tulong F
Antiseptic na malilit na tuwalya, mga pambasurang bag at plastic na   F
panali para sa personal na sanitasyon 

Maskara laban sa alikabok, upang makatulong na masala ang   F
maruming hangin

Cell phone na may mga charger (pang kotse na chrager ay inirerekumenda  F
sa kaganapan ng pagkawala ng kuryente)

Mga emerhensyang “Thermal” (mainit) na kumot F
Kapote para sa bawat miyembro ng pamilya F
Mga supply para sa personal na kalinisan (sipilyo, toothpaste, sanitary  F
napkin, sabon, tuwalya…)

Mga kopya ng mahahalagang dokumento, na nakalagay sa isang  F
“waterproof” o hindi nababasang sisidlan/bag

Kopya ng iyong lisensya sa pagmamaneho at/o katibayan ng •	
kapanganakan

Impormasyon ukol sa bank account•	
Mga kard para sa Insurance/numero ng polisa/impormasyon sa •	
pakikipag-ugnayan sa nagbigay ng insurance

Cash (maaaring hindi gumana ang mga ATM) F
Dagdag na kumpol ng susi F
Mga iniresetang gamot (inirerekumenda ang 7 araw na imbak) F
Mga supply para sa alagang hayop (pagkain, tubig, kumot, mga gamot) F
Mga supply sa bata/sanggol (mga kinukulayang libro/krayola, diaper/ F
pamunas, gatas, pagkaing pambata)

* Laging siguraduhin sa pamamagitan ng pagsuri nang dalawang beses ang mga petsa ng pagpaso at i-update ang kit sa paghahanda tuwing 6 na buwan. Gamitin ang daylight savings na 
mga petsa bilang palatandaan na suriin muli ang iyong kit.

Iba pang mga bagay na dapat mayroon ka sa tahanan o sa pinagtatrabahuhan o paaralan

Kard ng Pang-Emerhensyang Pakikipag-ugnayan F
Mga direksyon na nakapaskil kasama ng mga kagamitang kailangan para  F
sa pagsasara sa gas, kuryente at tubig

Mga plastik na pambalot at duct tape na nakalagay sa puwesto F
Makakapal na kumot F
Fire extinguisher F
Carbon monoxide detektor F
Impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa serbisyong pampubliko   F
(kuryente, tubig, gas, at iba pa) na madaling makuha sa kaganapan ng 
kawalan ng kuryente o pagbabaha 

Kalaykay upang tanggalin ang mga bumagsak na dahon at maliliit na   F
tipak ng bato palayo mula sa mga kanal upang maiwasan ang pagbabaha 
sa kalye

Pala para sa niyebe at asin upang tanggalin ang niyebe at yelo mula sa   F
mga daanan para sa iyong kaligtasan at kaligtasan ng iba

Mga pantakip sa mga gripo sa labasan at/o insulasyon upang balutin ang  F
mga panlabas na gripo para protektahan sila sa pagyelo

Pang-kamping na kalan at panggatong (para sa paggamit sa labas lamang) F
Panggatong at mga di nababasang posporo (para sa paggamit sa labas  F
lamang)

Kagamitan sa pagsasala at paglilinis ng tubig F
Mga medikal na supply (mga hearing aid na may dagdag na baterya,   F
mga salamin sa mata, mga contact lens at solution o gamot, mga  
hiringgilya, baston)

Mga two-way na radyo at dagdag na baterya F

Mga partikular na bagay na isasama sa iyong sasakyan

Maghandang alagaan ang iyong sarili at ang mga nakapaligid sa 

iyo sa hindi kakaunti sa 3 araw

Kard ng Pang-Emerhensyang Pakikipag-ugnayan F
Mga Flare(bagay na nagbibigay ng panandaliang liwanag) F
Makakapal na damit at matitibay na sapatos panlakad F
Makakapal na kumot F
Kapote para sa bawat pasahero F

Kit	sa	paghahanda	na	may	kasamang	mga	first	aid	na	supply F
Maliit na pala at mga pantulong sa pagpakapit (buhangin,liter [ihian at  F
taihan ng pusa], mga kadena) kapag inaasahan na ang lagay ng panahon 
ay malamig na malamig

Mga lokal na mapa na may nakatalaga nang ruta sa paglikas na natiyak F



Lumikha at sundan ang plano ng pangangasiwa sa ” weatherization”/panganib para sa iyong tahanan o ari-arian upang mapakaunti ang mga epekto ng bagyo

Magsagawa ng taunang pagsusuri sa insurance ng iyong pag-aari upang  F
maunawaan at matugunan ang mga pangangailangan sa pagkasaklaw. 
Magtanong tungkol sa insurance sa baha o saklaw sa pag puno ng 
imburnal/kanal dahil sa bara.

Kumpletuhin ang isang detalyadong imbentaryo ng iyong mga ari- F
arian sa tahanan at itabi ito sa isang ligtas na lugar na malayo sa iyong 
tahanan (tulad ng isang safe deposit box). Ang nada-download na form ay 
matatagpuan sa TakeWinterByStorm.org.

Sa labas

Tingnan ang iyong bubong upang makita kung may maluwag, kulang, luma  F
o sira nang mga shingle upang matanggal ang mga lumilipad na piraso ng 
bato at mabawasan ang posibilidad ng pagkasira sanhi ng tubig.

Tiyakin	na	ang	“flashing”	o	pagpapadaloy	ng	bugso	ng	tubig	sa	kanal	ay	 F
ligtas na nakakabit sa palibot ng mga bentilasyon at mga chimney.

Linisan ang mga alulod at tiyakin na nakalinya ng matuwid at maayos na  F
nakakabit sa iyong tahanan.

Bantayan ang mga huwaran ng paagusan ng tubig-ulan sa mga gulod  F
na malapit sa iyong tahanan, at tandaan ang mga lugar kung saan 
nagsasalubong ang umaagos na tubig. Bantayan ang mga burol sa palibot 
ng iyong tahanan para sa kahit na anong senyales ng pag-usog ng lupain, 
tulad nang maliliit na mga pagguho ng lupa, pagbagsak ng maliit na bato o 
patindi nang patinding pagtagilig ng mga puno. Makipag-ugnayan sa iyong 
geotechnical o structural na inhinyero upang matiyak ang kalubhaan ng 
problema.

Itirik ang ari-arian upang ang tubig ay dumaloy palayo sa pundasyon at  F
ang mga bunganga ng alulod (downspout) ay inilalayo ang tubig mula sa 
tahanan patungo sa sistema ng daluyan ng tubig sa bagyo.

Palitan ang mga tapal at tapalan natatanggal sa pagkakalapat. F
Kalaykayin ang mga dahon palayo mula sa mga daluyan ng tubig upang  F
maiwasan ang pagbabaha sa kalye at ari-arian.

Suriin kung may maluluwag na mga handrail (hawakan upang hindi  F
madulas), mga barandilya at proteksyon ng hagdan. Ang mga naka-usli o 
may lamat na mga daanan ay kailangang ayusin.

Alisin ang niyebe at yelo mula sa daanan sa harapan ng iyong tahanan  F
upang maiwasan ang mapapanganib na pagkadulas o pagkadapa– ito’y 
responsabilidad ng may-ari ng tahanan o ari-arian.

Huwag pahintulutan mapuno o dumami ang niyebe sa mga lugar na  F
maaaring gumuho.

Tabasan ang mga madadahong sangay nang malayo sa paladindingan  F
upang maiwasan ang pagkakasira nito mula sa insekto at hamog. Tanggalin 
ang mga dawagan na nakakaharang sa mga daanan.

Ibukod ang lahat ng mga nakalantad na tubo ng tubig at mga gripo sa  F
labasan upang protektahan ang mga ito mula sa pagyeyelo. 

Sa loob

Siyasatin ang mga detektor sa usok at carbon monoxide at baguhin ang  F
mga baterya kung kinakailangan. Palitan ang mga unit tuwing walong taon.

Tingnan ang silong (basement) at “crawl space” para sa hamog at pagtulo.  F
Ang hindi dumadaloy na tubig ay maaaring isang palatandaan ng hindi 
wastong pagpapaagos.

Tingnan ang lahat ng mga bintana para sa wastong paggana at kakayahang  F
maisara.

Subukan ang iyong poso sa pusali bago ang simula ng bawat tag-ulan. Ang  F
mga back-up na de bateryang poso sa pusali ay maaaring makatulong na 
makaprotekta sa kawalan ng kuryente ng pangunahing poso.

Gumawa ng isang plano sa pagkomunika sa pamilya

Talakayin sa iyong pamilya at/o mga kaibigan kung paano maghanda  F
at tumugon sa mga emerhensya na maaaring magaganap kung saan 
ka nakatira, nag-aaral, nagtatrabaho at naglilibang. Kilalanin ang mga 
responsibilidad para sa bawat miyembro ng iyong sambahayan at mag-
planong magtrabaho nang sama-sama bilang isang pangkat.

Alamin ang isang kakilala na nasa labas ng syudad. Makalipas ang isang  F
sakuna, maaaring mas maaasahan ang mga long-distance na linya kaysa 
sa lokal na linya. Hilingin mula sa isang kaibigan o kamag-anak na nakatira 
sa labas ng estado ng Washington na maging iyong “kontak ng pamilya”. 
Pagkatapos ng isang sakuna, ang iyong kontak ng pamilya ang magiging 
punto ng komunikasyon na magbabahagi ng impormasyon sa mga 
miyembro ng pamilya. Nakadepende ang iyong plano sa apagkaalam ng 
lahat sa inyo ng numero ng telepono ng iyong kontak.

Kumpletuhin ang mga Kard ng Pang-Emerhensyang Pakikipag-ugnayan    F
at ilagay sa iyong kit sa paghahanda, sentro ng komunikasyon ng tahanan, 
sasakyan at sa iyong pinagtatrabahuhan o paaralan. May mga nada-
download na form sa TakeWinterByStorm.org.

I-program ang lahat ng mga numero ng kontak na pang-emerhensya sa  F
lahat ng iyong mga telepono, o magtabi ng isang listahan na parati mong 
dala. Tiyakin na iyong sasabihin sa iyong pamilya at mga kaibigan na 
inilista mo sila bilang mga kontak na pang-emerhensya.

Gumamit ng mga text message kung may mga sagabal sa network na  F
nagsasanhi na hindi makatawag. 

Manatiling may kaalaman sa impormasyon. Makinig sa mga lokal  F
na media channel (tulad ng KIRO 97.3 FM o KOMO AM 1000) 
para sa mahahalagang mga update at mga direktiba. Pumunta sa 
TakeWinterByStorm.org para sa mga link kung paano magparehistro  
para sa mga sistema ng pag-alerto sa kaganapan ng emerhensya  
sa iyong lugar.

* Ipagbigay-alam sa iyong pamilya at mga kaibigan ang tungkol sa Take Winter by Storm na site sa pamamagitan ng TakeWinterByStorm.org. Ang base sa internet na ito ay isang kagamitang 

pang-edukasyon na dapat ay kasama sa iyong mga plano para sa paghahanda sa emerhensya at komunikasyon.


