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        Napakahirap makapagsabi kung kailan at saan mangyayari ang anong klaseng 
natural disaster kabilang ng lindol. 
        Ang pagiging handa at preparado para sa disaster ay nagbabawas ng kapinsalaan sa 
oras ng kalamidad. 
        Gaano kayo kahanda kapag may kalamidad? 

 

 

                                 Importante ang family meeting.  
                                 Pag-usapan at tiyakin ang mga sumusunod. 
 

               ･Evacuation area at kung paano pumunta doon 
               ･Kung paano tiyakin ang kaligtasan ng pamilya 
               ･Kung ano ang dapat gawin kapag hindi nakauwi mula 
                                   sa lugar ng trabaho o eskwelahan. 
               ･Ang mga rasyon sa emergency at tubig 
               ･Ang mga mahahalagang bagay at emergency disaster supply 
               ･Ang mga mapanganib na parte sa loob ng bahay 
 

Ang mga dapat gawin sa loob ng bahay para maging handa sa oras ng lindol. 
 

･Maglagay ng film sa salamin ng bookshelf o cupboard. 
･Huwag maglagay ng mabibigat o matitigas na bagay 
 sa itaas ng cabinet o furniture. 
･Ikabit ang kasangkapan o furniture sa haligi, dingding o kisame  
 sa pamamagitan ng kawit at iba pa. 
･Maglagay ng slip-proof mat sa ilalim ng TV o audio equipment. 
･Mag-ipon ng tubig sa bathtub. 
 

Ang mga dapat gawin sa labas ng bahay para maging handa sa oras ng lindol. 
 

            ･I-fulltank palagi ang sasakyan. 
             ･Patibayin ang bakod o gamitan ng matitibay na material. 
                ･Sumali sa emergency drill o workshop sa samahan ng inyong  
                             lugar na tinatawag na Jichikai o Chonaikai. 
            ･Makipagcomm unica te sa mga kapitbahay para maging magkakilala 
             ･Lakarin at alamin ang daan mula sa lugar ng trabaho o  
                             eskwelahan hanggang sa bahay. 
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Ang mga dapat gawin sa loob ng bahay sa oras ng l indol 
 

･Pumasok sa ilalim ng lamesa o protektahan ng cusion ang ulo. 
･Lumayo mula sa cabinet o furniture. 
･Huwag agad lumabas ng bahay. 
･Hindi kailangang patayin agad ang apoy kung yumayanig pa. 
 

 

 

          Ang mga dapat gawin pagkatapos ng lindol 
 
           ･Tiyakin ang kaligtasan ng pamilyang nasa loob ng bahay. 
            ･Magbukas ng pinto at bintana para magkaroon ng madaanang exit. 
           ･Tiyakin ang kapinsalaan ng kapaligiran mula sa pinto o bintana. 
           ･Magsara ng gripo ng gas. 
           ･Patayin ang circuit breaker ng kuryente. 
 ･Makipagtulungan sa mga kapitbahay at gawin ang paunang paraan sa pag-apula ng apoy. 
 ･Makipagtulungan sa mga kapitbahay at iligtas ang mga nasugatan o nabiktima. 
 

Ang mga dapat gawin sa labas ng bahay sa oras ng lindol. 
 

･Protektahan ng bag o braso ang ulo. 
･Lumayo mula sa mga bagay na madaling  
 bumagsak o matumba kagaya ng pader o vending machine. 
･Hawakan ang gabay o strap sa loob ng tren o bus. 
･Sa opisina o eskwelahan, lumayo mula sa shelf o locker na madaling matumba. 
･Kung nagmamaneho sa oras ng lindol, bagalan muna ang sasakyan at huminto. 
 

 Ang mga dapat gawin pagkatapos ng lindol 
 
  ･Tiyakin ang kapinsalaan ng kapaligiran. 
  ･Makipagtulungan sa mga kapitbahay at gamutin ang mga nasugatan o nabiktima. 
  ･Sumunod sa instruction ng staff ng tren, bus o department store. 
  ･Huwag sumugod sa exit ng underground arcade o ng subway. 
  ･Ipaalam sa pamilya ang sariling kaligtasan. 
  ･Kumuha ng tamang impormasyon ng lindol mula sa media at huwag maniwala sa tsismis. 
               ･Kung hindi na nakakadaan sa kalsada ang mga sasakyan, 
                 Magparada ng sasakyan saan mang loteng mapagparadahan ng sasakyan o sa gilid ng kalsada, 
                Iwan ang susi sa sasakyan, 
                Huwag i-lock ang pinto, 
                At iwan na lamang ang sasakyan at lumikas. 


