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Malalang panahon 

Pangkalahatang-ideya 
Ang mga bagyo, malakas na ulan, bulitas ng nagyeyelong 
ulan, malakas na hangin, paghihip ng niyebe, bagyong niebe 
at bagyong yelo ay maaaring mabilis na mabuo at madaling 
magbanta sa buhay at ari-arian. Ang matinding bagyo ay 
madalas nangyayari sa buong Alberta at maaaring hindi 
mahulaan. 

Bago dumating ang bagyo 
Pagkakaroon ng isang  plano sa emergency  na nakalaan ay 
mahalaga kapag sumiklab ang malalang panahon. 
Samantalahin ang opurtunidad na pumili ng pinakamahusay 
na lokasyon upang masilungan sa mga lugar na mas 
madalas mong pinupuntahan at ibahagi ang lokasyon sa 
mga taong malapit sa iyo. Kausapin ang iyong mga kaibigan, 
mga mahal sa buhay at kasamahan sa trabaho tungkol sa 
kung saan ka pupunta, kung paano ka makakarating doon, 
at kung paano manatiling nakikipag-ugnay kung ikaw ay 
nahiwalay sa panahon ng bagyo. 

• Panatilihing naka-stock ang isang emergency kit  na may 
mga supply tulad ng tubig, pagkain, crank radio/ flashlight 
na pinapatakbo ng baterya o Weatheradio kung sakaling 
mawala ang kuryente. 

• Kung mayroon kang sasakyan, panatilihing puno ang 
tanke kung sakaling mawalan ng kuryente o magsara ang 
mga gasolinahan. Panatilihin ang isang vehicle kit  at 
isama ang dagdag na charger ng telepono, na may 
naaangkop na adaptor. 

• Kung ikaw ay nasa labas, gawing ligtas ang lahat na 
maaaring pumutok o madaling mapunit. Gupitin ang mga 
patay na sanga at putulin ang mga patay na puno upang 
mabawasan ang mga pagkasugat at pagkapinsala. 

• Kung ikaw ay nasa loob ng bahay, isara ang mga bintana, 
blinds, at kurtina. 

• Kung ikaw ay nasa sasakyan, magparada ng malayo sa 
mga puno o linya ng kuryente na maaaring mahulog sa 
iyo. 

Alamin kung saan mag-paskil ang iyong komunidad ng 
impormasyon at mga update habang sa panahon ng 
emerhensiya, at tiyaking i-download ang Alberta Emergency 
Alert  app para sa alertong kritikal at nakakaligtas ng buhay. 

Kapag ang mga indibidwal ay handa sa abot ng kanilang 
makakaya, ito’y nagbibigay daan sa mga unang tagatugon, 

tulad ng pulisya, sunog, at ambulansya, na tumuon sa 
emerhensiya at magbigay ng tulong sa mga pinaka 
nangangailangan ng tulong. 

Kahandaan sa pananalapi 
• Makipag-usap sa isang ahente ng imsurance tungkol sa 

iyong partikular na pangangailangan. 
• Alamin ang iyong patakaran sa insurance. Siguraduhin na 

ang iyong bahay, sasakyan, negosyo at mga gamit ay 
protektado. 

• Kung maaari, isaalang-alang ang isang emergency 
savings account upang sakupin ang mga pansamantalang 
gastos habang wala ka sa iyong bahay. 

• Kung magagawa mo, panatilihing madaling magamit ang 
emergency cash kung sakaling hindi magagamit ang mga 
serbisyo sa pagbabangko. 

• Kung ikaw ay lumikas, itago ang lahat ng mga resibo para 
sa karagdagang gastos. 

• Maghanda ng detalyadong listahan  ng lahat ng gamit mo. 
• Alamin ang 7 mga hakbang  para sa paggawa ng pagkuha 

sa home insurance. 

Ang Insurance Bureau ng Canada ay handa na sagutin ang 
iyong mga katanungan. Kumonekta sa kanila sa 
pamamagitan ng email sa askibcwest@ibc.ca  o sa 
pamamagitan ng telepono 1-844-227-5422. Para sa 
karagdagang impormasyon tungkol sa kahandaan ng 
insurance bisitahin ang ibc.ca.  

Mga alerto at utos sa paglilikas 
Ang ilang mga emerhensiya ay magbibigay daan sa mga 
awtoridad na maglathala ng isang alerto sa paglikas o isang 
utos sa paglilikas. 

• Ang mga alerto sa paglikas ay nagbabala sa publiko ng 
isang potensyal o kasalukuyang pagbabanta. Ang isang 
alerto sa paglikas ay maaaring humantong sa isang utos 
ng paglikas. Kung may inilabas na alerto, dapat kang 
maghanda na lumikas. 

• Ang mga utos ng paglikas ay ginagamit kung ang 
publiko ay dapat umalis sa lugar para sa kanilang sariling 
kaligtasan.. 

Kapag gumawa ng isang kit, tandaan na 
isama ang mga bagay para sa mga bata, 
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indibidwal na may tukoy na pangangailangan, 
at mga alagang hayop. 

Habang may bagyo 
• Kung may matinding lakas ng hangin, pumunta sa 

basement o sa isang maliit na silid sa gitna ng gusali sa 
pinakamababang palapag, tulad ng isang aparador, 
banyo, o pasilyo. Kung walang ganitong mapagpipilian, 
magtago sa ilalim ng hagdanan o matibay na mesa at 
magtakip ng malambot na bagay, tulad ng unan o kutson, 
upang maprotektahan ang iyong ulo.  

• Lumayo sa mga bintana, pintuan, panlabas na dingding at 
mga pausukan. Iwasan ang mga gusaling may malalaki, 
hindi sinusuportahang bubong tulad ng mga arena, 
supermarket, at kamalig. 

• Baka gusto mong puntahan ang kanlungan na lugar na 
napili mo at iyong mga mahal sa buhay sa iyong pang 
emerhensiyang plano . 

• Manatiling napapanahon ka sa sitwasyon sa pamamagitan 
ng pakikinig sa mga update mula sa mga lokal na 
awtoridad. 

• Kung ikaw ay nasa maytubig at makikita mong papalapit 
ang masamang panahon, magtungo kaagad sa baybayin. 

Komunidad 
Kapag naganap ang mga hindi inaasahang sitwasyon, ang 
mga tao sa paligid mo, tulad ng iyong mga kapit-bahay, 
kasamahan sa trabaho, at kaibigan ay madalas nasa una sa 
eksena. Kung may nangyari sa iyong kapitbahayan, 
tanungin ang iyong sarili ang mga katanungang ito: 

• Sino ang maaaring mangailangan ng karagdagang 
tulong? 

• Sino ang maaari mong hilinging tumingin sa  iyong mga 
alaga? 

• Sino ang sertipikadong magbibigay ng first aid? 

Ang pagkilala sa mga tao sa iyong pamayanan ay maaaring 
makatulong sa lahat. Kung hindi ka pa pamilyar sa iyong 
mga kapit-bahay, pag-isipang makipag-ugnay at gawin ang 
mga koneksyon na iyon. 

Pagkatapos ng bagyo 
Ang malalang panahon ay maaaring magkaroon ng 
makabuluhang epekto sa mga tao at mga aari-arian. Ang 
mga hakbang na gagawin mo pagkatapos ng bagyo ay 
kasinghalaga ng ginagawa mo bago dumating at sa 
mismong panahon ng bagyo. 

• Kung ikaw ay lumikas, huwag bumalik hangga't hindi 
pinayuhan na ligtas itong gawin. 

• Kung nakaranas ka ng pagbaha dahil sa pagbagsak ng 
ulan at ang pangunahing switch ng kuryente ay hindi 
napatay, huwag muling pumasok hanggang sa matukoy 
ng isang kwalipikadong elektrisista na ligtas itong gawin. 

• Kung pinaghihinalaan mo na may pinsala sa istruktura, 
kumuha ng isang propesyonal na opinyon upang matiyak 
na ligtas ito bago muling pumasok. 

• Ang mga nasirang gusali, tulad ng mga bahay at lugar ng 
trabaho, ay dapat na maibalik sa dating kalagayan sa 
lalong madaling panahon upang mapangalagaan ang 
kalusugan ng tao at maiwasan ang karagdagang pinsala. 

• Depende kung nasaan ka, ang iyong lokal o panlalawigan 
na awtoridad sa pag-inspeksyon ay maaaring maging 
responsable para sa pag-isyu ng mga kinakailangang 
pahintulot bago maikonekta muli ang ilang mga 
kagamitan. 

• Pagnilayan ang epekto ng bagyo at gumawa ng mga 
hakbang upang maging mas handa para sa susunod. 

 

 

Para sa karagdagang impormasyon 

Basahin ang aming iba pang mga katiyakang 
kaalaman sa: 

• Mga bagyong niebe, nagyeyelong ulan, at mga 
bagyong yelo  

• Mga bagyo, kidlat, at namumuong patak ng 
ulan 

• Impormasyon sa partikular na kahandaan sa 
peligro kabilang ang malaking sunog, pagbaha, 
pagkawala ng kuryente at tubig, at marami pa. 

Maaari kang makahanap ng karagdagang 
impormasyon tungkol sa kahandaan sa 
pamamagitan ng Alberta.ca, at Environment and 
Climate Change Canada. 


