Sept. 5 (Martes) Pagsagawa ng buong Pagsasanay

11am：Kapag Lumindol!!
（Ipapahayag ang warning sa pamamagitan ng speakers sa loob at labas ng

buliding）

11:03：Pababala ng Tsunami!!
（Area Mail/Emergency Text Messages.

)

※Hindi ito kapares ng buzzer na babala ng Lindol.

※ May mga munisipyong na dalawang beses mag papadala ng mail para sa buong Osaka

Katulad ng larawan, ang pagsasanay ay para maging handa sa ikikilos
Pagsasanay ng mga
bagay na pinag-isipang
gagawin

Pagkatapos ng
Pagsasanay

Sa Araw ng
Pagsasanay

Bago ng
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Isipin kung anong dapat
gawin kapag lumindol o
nagka-tsunami

Tiyaking muli kung kayang
isagawa ang dapat gawin
para mailigtas ang buhay
kapag lumindol o nagkatsunami
Pagkumpirma
ng paglilikasan

Ang pagsimula ng pagsasanay ay ipagbibigay alam sa pamamagitan ng
mga sumusunod na paraan:
■Sa bayan o loob ng building
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・11:03 Area Mail/Emergency Text Messages（Para
lamang sa mga cellphones na pwedeng makatanggap
nito）
Tutunog parin ito kahit na naka-manner mode ito!
※Makipagugnay sa kumpanya ng inyong cellphone upang
malaman kung anong modelo ang pwedeng makatanggap nito.
※May pangalawang pahayag mula sa inyong city, bayan, lugar na
inyong kinabibilanganan pagkatapos ng pahayag galing Osaka
Prefecture.

■Sa cellphones
・ Area Mail /Emergency Text Messages

・・・ sa mga cellphone

na pwedeng
makatanggap nito

・Osaka Disaster Prevention Information Mail
・Yahoo! Disaster Prevention News Flash
・NTT DoCoMo earthquake disaster
prevention training app

para sa mga
nagrehistro

「地震防災訓
練」アプリ
（登録者のみ）

＜para sa mga nagrehistro＞
11:00 sa order mula sa oras
・ Osaka Disaster Prevention Information Mail
・ Yahoo! Disaster Prevention News Flash
・NTT DoCoMo earthquake disaster
prevention training app

※Sa NTT DoCoMo app, 11:00 Paki-set in.
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Search

http://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/trainig_top/

Pag-isipan kung anong gagawin mo sa araw ng pagsasanay at
isagawa natin ito sa Ika -5 ng Septyembre (Martes) na araw ng
pagsasanay.
Kapag lumindol 「Protektahan muna ang sarili」
Kapag tumigil na ang pagyanig,
「Tumakas kaagad」
Pag handaan ang tsunami
Kapag nakaramdam ng yanig・Kapag may biglang
pahayag ukol sa lindol
●Kapag nasa loob ng gusali,
magtago sa ilalim ng mesa.
●Kapag nasa labas, mag-ingat sa pagguho
ng mga blokeng pader at mga naglalag-lagang
bagay.

Kapag tumigil na ang pagyanig

●Patayin ang stove at kapag nagkasunog, patayin agad ito.
●Buksan ang pintuan, tiyakin may lalabasan at mahinahong lumabas.
●Mag-ingat sa mga naglalag-lagang tiles ng bubong,
mga salamin at iba pa.
●Kausapin ang kapitbahay at
magkasamang lumisan .
●Sa paglisan, maglakad lamang at
kaunting bagahe lamang ang dalhin.

Maililigtas ang iyong buhay
kapag laging handa
Mababawasan ang pinsala kapag laging handa
Mahalaga ang maging handa palagi para hindi mataranta at makakilos ng
maayos anumang oras magkaroon ng kapahamakan.
●Paghahanda ng mga gamit na dadalhin
Ihanda at pagsama-samahin ang lahat ng mga bagay na dadalhin sa isang bag na mabibitbit
agad-agad. （Hal.）Pagkain, inumin, gamot, radyo, plaslayt, mga mahahalagang bagay at iba pa.
※Alalahanin na hindi dapat ito masyadong mabigat

Kapag may biglang
pahayag ukol sa lindol

●Matapos mong marinig ang pahayag,
magsisimulang yumanig pagkatapos ng
Ilang sandali.
●Ang unang gawin ay protektahan ang
kaligtasan ang sarili

Kapag may warning ng Tsunami o Baha
●Sa mga lugar na bahain, lumikas para
makaiwas sa Tsunami
●Lumikas sa mataas na lugar o sa ika-3
palapag o mas mataas pa na gusali na
yari sa matibay na konkreto.
●Huwag bumalik hanggang hindi pa
kinakansela ang babala ukol sa Tsunami

Pagpaparehistro para sa Osaka Disaster Prevention
Information Mail
Makakatanggap ka ng mga text message o e-mail tungkol sa
lagay ng panahon/ lindol/ impormasyon tungkol sa tsunami,
payo sa pagsilong sa oras ng sakuna/mga tagubilin at mga
emergency na balita. Sa mga na hindi makatanggap ng
Area Mail/Emergency Text Messages, mabutihing
magparehistro!
Magparehistro sa HP
おおさか防災情報メール Search
※Sa pagpaparehistro gamit ang Cellphone
（Magpadala ng Blankong Mail） mula sa QR ⇒

●Pag-iimbak ng mga bagay na kakailanganin
Ipagpalagay na mawawalan ng tubig, gas, kuryente atbp.
kaya mag-imbak ng mga bagay na kakailanganin na tatagal
nang 2 o 3 araw. (Hal.)Pagkain、tubig na maiinom,
portable gas stove, reserbang baterya atbp.

Yahoo! JAPAN “Disaster Prevention
News Flash” Application
Sa pagsasanay, ang Application Edition lamang
ang gagamitin.
Kapag nag-install ka ng Disaster Prevention News
Flash Application sa Smart Phone ninyo, agadagad kayong mapapadalhan ng impormasyon
tungkol sa lindol, baha, tsunami at iba pa.

●Gawing ligtas ang loob ng inyong pamamahay
・Siguraduhin na hindi uuga o matutumba ang mga muwebles at mga
malalaking electrical appliances.
・Maglagay ng mga anti-shatter film sa mga salamin.

●Earthquake Resistant House
●Tiyakin ang lugar at daan papunta sa evacuation center.
●Siguraduhin at alamin ang paraan kung paano
makokontak at malalaman ang lugar kung
saan magkikita-kita kapag may lindol

NTT DoCoMo earthquake and disaster
prevention training app
※Gayundin ako ay magiging available sa mga
smartphone maliban sa DoCoMo.

Kung itakda mo ang petsa at oras ng pagsasanay sa app iPhoneの方はこちら
na ito, tutunog ang Buzzer sa araw na itinakda pag dating
maagang babala ng pagdating ng lindol. Mangyaring
isagawa ang pagsasanay ng paglikas kapag narinig ito.
Mag-ingat na wag ilagay sa silent mode ang telepono
dahil hindi tutunog ito sa silent mode.
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Androidの方はこちら

Search

http://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/trainig_top/

Para sa Impormasyon Kontakin ang
Osaka Prefectural Office 06-6941-0351(Pilot
Number)
06-6910-8001 (Info. Ctr. For Osaka Residents )
Osaka City 06-6208-7387 Sakai City 072-2287605
Mahihirapang kumontak sa araw ng pagsasanay
kaya’t kung maaari ay tumawag nang mas maaga.

