
Kapag may Sumabog Kapag may Ginamit na Kemikal Agent

Kapag may Sunog

Kapag ikaw ay Na-trap sa
Gumibang Parte ng Gusali

• Yumuko ng mababang mababa at protektahan ang katawan.
• Kapag nahuhulog ang mga gamit sa paligid, magtago muna sa ilalim ng 

matibay na mesa hanggang tumigil sa pagbagsak ng mga gamit.
• Pagkatapos nito, magmadaling tumakbo papalayo sa gusaling sumabog.
• Sumunod sa pulis at bumbero, at mahinahong kumilos.
• Manood ng TV at makinig ng radyo, at mag-ipon ng impormasyon.

[1] Katangian
• Ang iba't ibang uri ng kemikal na sangkap ay binubuto ng nerve agent, 

sore agent,  blood agent, nitro agent at iba pa.
• Ang nerve agent ay kadalasang kinakalat sa pamamagitan ng hangin 

humiihip, halimbawa nito ay mga elementong mas mabigat sa hangin 
gaya ng sarin kung saan kumakalat ito paibababa.

• Depende sa klase ng kemikal, isa sa mga espesyal na katangian nito ay 
maaring may kakaibang amoy ito o walang amoy.

• Isa sa mga maagang sintomas or palatandaan nito ay pamumula ng mga 
mata, ubo, at pangangati.

• Magkakaroon ng masamang epekto sa katawan kung ito ay hahawakan, 
kakainin, o kaya lalanghapin.

• Ito ay maaring ikalat sa pamamagitan ng paghalo sa pang-araw-araw na 
pangangailangan gaya ng pagkain at tubig, derechong injection sa 
katawan, o sa pagsabog ng bomba o mga vaporizer.

[2]  Mga kailangan tandaan
• Takpan ang bibig at ilong ng panyo, at magmadaling tumakas mula sa 

nasabing lugar.
• Mag-ivacuate sa silyado o air-tight na kwarto na nasa mataas na lugar, o 

kaya mag-ivacuate sa mataas na burol na walang polusyon at hindi ito 
aabutan ng ihip ng hangin apektado ng kemikal.

• Kapag nasa loob ng kwarto, isara ang mga bintana at isilyado ang kwarto 
para walang makapasok na hangin mula sa labas, kung maari ay lumipat 
sa kwarto na walang bintana at nasa pinakalooban bahagi.

• Mag-ivacuate sa pinakamataas na lapag ng gusali.
• Sundin ang utos ng mga pulis at bumbero, at mahinahong kumilos.
• Manood ng TV at makinig ng radio, at mangolekta ng mahalagang 

impormasyon.
• Hubarin ang kontaminadong damit, relo, contact lens at iba pa at ingatan 

wag itong tumama sa iyong balat habang hinuhubad, pagkatapos itong 
gawin ay lumabas ng kwarto at ilagay ang kontaminadong bagay sa 
plastik bag at isara itong mabuti. Para sa mga damit na isinusuot mula sa 
ulo, gupitin ito ng gunting para hubarin. 

• Hugasan ang kamay, mukha at katawan gamit ang tubig at panghilod o 
bato.

• Iwasan ang tubig at pagkain na sa tingin mo ay kontaminado.
• Sundan ang utos ng mga nasa itaas at mga medikal na payo ng mga 

doktor.

• Iwasan lumanghap ng usok, at kung maaring gumapang gawin ito, at 
magmadaling lumabas ng gusali.

• Takpan ang bibig at ilong ng panyo.

• Huwag magsindi ng apoy o lighter para lumiwanag.
• Takpan ang bibig at ilong ng panyo.
• Ipaalam sa kapaligiran ang kinalalagyan sa pamamagitan ng pagpalo ng 

pipa ng tubig.
• Posibleng makalanghap ng alikabok at iba pa, kaya sumigaw lamang 

kung wala ka ng ibang paraan.

Kapag may Sumabog

Kapag may naganap na terorismo at may pagsabog na nangyari sa inyong paligid, kahit walang babala, gawin ang mga sumusunod.

Kapag Mangyari ang NBC Terorismo

Ang armed attack o terorismo ay may iba’t ibang paraan ng pagsalakay gaya ng nuklear (N), biyolohiya (B), at kemikal (C), depende sa 
paraan ng pagsalakay ay iba din ang dapat gawin panlaban dito.
Manood ng TV at makinig ng radio at mag-ipon ng mga impormasyon, at sumunod sa utos nito.
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Kapag may Ginamit na Biyolohiyang Agent

[1] Katangian
• Ang biyolohiyang agent ay may layuning sumugat at pumatay ng tao sa 

pamamagitan ng paggawa ng mga microbes gaya ng bakterya, virus, at 
iba pa at mga toxin na produkto ng bakterya, halaman at hayop.

• Ito ay pwedeng kumalat na hindi napapansin ng tao.
• Gaya ng kemikal agent, ito ay maaring ikalat sa pamamagitan ng 

paghalo sa pang-araw-araw na pangangailangan gaya ng pagkain at 
tubig, derechong injection sa katawan, o sa pagsabog ng bomba o mga 
vaporizer.

• Sa oras na nakontamina ang isang tao at hindi pa lumalabas ang 
sintomas nito at ito ay malayang kumikilos, malaki ang tsansa na sa oras 
ng matuklasan ang atake ng terorismo ay kumalat na ang inpeksiyon sa 
ibang tao.

[2] Mga kailangan tandaan
• Takpan ang bibig at ilong ng panyo, at magmadaling tumakas mula sa 

nasabing lugar.
• Mag-ivacuate sa silyado o air-tight na kwarto na nasa mataas na lugar, o 

kaya mag-ivacuate sa ligtas na lugas na walang kontaminasyon.
• Kapag nasa loob ng kwarto, isara ang mga bintana at isilyado ang kwarto 

para walang makapasok na hangin mula sa labas, kung maari ay lumipat 
sa kwarto na walang bintana at nasa pinakalooban bahagi.

• Kapag nasa loob ng kwarto, lumabas at hubarin ang suot na damit at 
ilagay ito sa loob ng plastik bag o lalagyan at isara ito ng air-tight.

• Hugasan ang kamay, mukha at katawan gamit ang tubig at panghilod o 
bato.

• Iwasan ang tubig at pagkain na sa tingin mo ay kontaminado.
• Kung pakiramdam mo na kontaminado ka, humingi ng medikal na payo 

mula sa administrasyon at sundan ang mga pinagbilin nito.
• Kung may taong kontaminado na malapit sa iyong paligid, iwasang 

hawakan ang mga kagamitan na ginamit nito at madalas na maghugas 
ng kamay gamit ang hilod. 

• Para sa mga taong kontaminado, magsuot ng mask.

Kapag may Ginamit na Nuklear Agent

[1] Katangian
<Pinsala mula sa Armas na Pangnuklear>
• Sa umpisa ay heat ray mula sa pagsabog ng nuklear, kumbustiyon ng 

materyal mula sa pagsabog ng bomba, pagguho ng gusali, at radioactive 
na kontaminasyon at iba pa

• Pagkatapos ay ang pagkalay ng mga abo na kontaminado ng radioac-
tive, at radioactive na pinsala na madudulot ng paghulog nito

< Pinsala mula sa Dirty na Bomba*>
• Mga pinsala dulot ng pagsabog ng bomba at pinsala na radioactive

* Dirty na bomba: bomba na nagsasanhi ng radioactive polusyon sa 
pamamagitan ng mga materyales gawa sa radioactive

[2] Mga kailangan tandaan
<Sa kaso ng nuklear na pagsabog>
• Huwag tumingin sa kislap o liwanag ng pagsabog at sa fireball na 

nangyari dahil maaring mabulag.
• Magtago sa ilalim ng lilim na proprotekta sa iyio. Kung may gusali sa 

kapaligiran, mag-ivacuate dito. Mas ligtas kung ikaw ay nasa shopping 
senter na nasa underground o kaya sa konkretong gusali.

• Umiwas sa direksiyon ng hangin at lumayo sa lugar ng pagsabog, takpan 
ang ulo ng diyaket, takpan ang bibig at ilong ng panyo, at bawasan ang 
eksposyur ng balat sa pamamagitan ng pagtakip nito.

• Kapag nasa loob ng kwarto, isara ang mga bintana at isilyado ang kwarto 
para walang makapasok na hangin mula sa labas, kung maari ay lumipat 
sa kwarto na walang bintana at nasa pinakalooban bahagi.

• Kung mayroon underground ang gusaling kinaroroonan, lumipat doon.
• Kapag nasa loob ng kwarto, lumabas at hubarin ang suot na damit at 

ilagay ito sa loob ng plastik bag o lalagyan at isara ito ng air-tight. 
Pagkatapos ay hugasan ang kamay, mukha at katawan gamit ang tubig 
at panghilod o bato.

• Iwasan ang tubig at pagkain na sa tingin mo ay kontaminado.
• Kung may nuklear na pagsabog at kontaminasyon, sundan ang utos ng 

administrasyon at humingi ng medikal na payo.

<Sa kaso ng pagsabog ng dirty na bomba>
• Katulad ng nakasaad sa Kapag may Sumabog (pahina 6), magmadaling 

lumayo sa gusali na nasabugan.
• Dahil medyo matagal bago matuklasan na may radioactive na kontami-

nasyon, kahit na wala kayong sugat, sundan ang utos ng administrasyon 
at magpakonsulta sa doktor.
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Araw – araw na Paghahanda
Tayong MakipagtulunganKailangan natin maging handa sa pagtugon sa lindol at mga natural na sakuna, kailangan maghanda ng mga gamit para 

sa umerhensiya, at mga ilang araw na panustos na reserba. Ang paghahandang ito ay magagamit sa panahon na 
kailangan mag-ivacuate dahil may armed attack o terorismo. Kaya tayo’y maghanda para sa buong pamilya.

Gamit Para sa Emerhensiya

Mga gamit na kailangan para mabuhau sa loob ng 3 araw (Para sa isang tao)

Mga kailangan ihanda kapag may NBC Terorismo at iba pa.

Kung may maliit na bata sa inyong pamilya

Pagsuporta sa Pamamagitan ng
Pag-gabay ng mga Nag-ivacuate

na Mamamayan

Pagsuporta sa Pamamagitan ng
Pagbibigay ng Relief para sa

mga Nag-ivacute na Mamamayan

Papgsuporta sa Pamamgitan ng
Paghandog ng Kalusugan at Kalinisan.

Pagsuporta sa Pamamagitan ng
Pagpatay ng Apoy, Paglipat ng mga

Nasugatan, Pagligtas ng mga Biktima

• Bitbitin tubig

• Pagkain (Cup ramen, delata, biskwit, tsokolate at iba pa)

• Mahalagang bagay (Passbook ng Banko, Inkan, Kwarta at iba pa)

• Pasaporte at lisensya pangmaneho

• Mga kailangan pang-emerhensiya (Mga gamit para gumamot ng sugat)

Triyanggulong bandage, bandage (madaling gamitin ang no.4 at no.6), disinfection gauze, malinis na tuwalya, band-aid (malaki, maliit),

termometer, gunting, tweezer, antiseptic solution para sa sugat, gamot (sipon, sakit ng tian, sakit ng ulo at iba pa) , safety pin.

• Helmet, talukbong para sa pag-iwas ng sakuna

• Guwantes pang-trabaho (Makapal na gwantes)

• Flashlight

• Damit (Sweater, jacket)

• Underwear

• Kumot

• Radyo na di-baterya at dagdag na baterya

• Posporo, kandila (Para hindi mabasa ibalot ito sa plastik)

• Disposable kairo

• Wet tisyu

• Panulat (notebook at lapis)

• Dyaryo, Malaking basurahan (makakatulong ito sa mula sa lamig, at maging water proof) 

• Tubig pang-inom    9 litro(3 litro x 3 araw)

• Kanin (Alpha na bigas*)    4-5 kainan

• Biskwit    1-2 kahon

• Bar ng tsokolate    2-3 piraso

• Delata    2-3 lata

• Panloob o underwear     2-3 Piraso

• Damit    Sweatshirt, sweater, fleece at iba pa

* Alpha na bigas: Ito ay kanin na niluto na ng isang beses at pinatuyo, ito ay pwedeng gawin rasyon pang-emerhensiya sa pamamagitan ng paghalo ng mainit na tubig at tubig para makain ito.

• Gatas

• Disposable diaper

• Bote pang-suso

Mask, guwantes, goggle sa mata, kapote at iba pa

Para sa mga Naninirahan

Pinapatupad ang mga hakbang (pahina 3) para protektahan ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan, kaya hinihingi ang kooperasyon ng mga 
mamamayan para sa mga sumusunod na gawain. 
Ang batas na pumoprotekta ng mamamayan ay nagsasaad na “ang kooperasyon ng mamamayan ay dapat boluntaryo at hindi pwedeng pilitin ito 
kung ayaw.”  Base sa batas, kapag ang lungsod o bayan ay nakiki-usap ng inyong kooperasyon, sisiguraduhin nito ang kaligtasan ng mamamayan. 
Kaya tayo ng makipagtulungan.




