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Mga buhawi at matinding hangin 

Pangkalahatang-ideya 
Ang pana-panahong lagay ng panahon, tulad ng hangin, 
bulitas ng yelong ulan, at buhawi, ay maaaring mabilis na 
umunlad at nagbabanta sa buhay at ari-arihan. Matinding 
bagyo ay maaring mangyari sa buong Alberta sa lahat ng 
panahon. Mahalagang malaman kung ano ang dapat gawin 
upang maprotektahan ang buhay at ari-arian. 

Hangin 
Sa karamihang lugar ng Alberta, ang babala sa hangin ay 
ibinibigay kung inaasahan ang hangin ay aabot ng hindi 
kukulang sa 70 km/h, o pagbulwak sa hindi bababa sa 90 
km/h. 

Mga katotohanan tungkol sa hangin 

• Ang matinding, malakas o pag-agos ng hangin ay 
maaaring maging sanhi ng kapansanan o pinsala sa ari-
arian. 

• Ang mga mabilis na hangin ay maaaring maging sanhi ng 
kahirapan sa paglalakad o pagkawala ng kontrol habang 
nagpapatakbo ng isang sasakyan. 

Mga tip sa kaligtasan sa hangin 
Kung maaari: 

• Patibayin ang mga maluwag na bagay sa paligid ng iyong 
ari-arian dahil maaari silang maging mapanganib na mga 
panudla. 

• Isilong ang iyong mga kahayupan. 
• Manatili sa tirahan hanggang sa lumipas ang bagyo. 

Mga buhawi 
Ang mga buhawi ay isang marahas na umiikot na haligi ng 
hangin na umaabot sa pagitan ng kulog na ulap at lupa. 

Mga katotohanan tungkol sa buhawi 

• Ang mga buhawi ay maaaring dumating sa matinding bilis 
ng hangin, sa mga bihirang kaso na higit sa 400 km/h. 

• Karamihan sa mga buhawi ay umuusbong sa katapusan 
ng hapon at madaling araw. 

• Ang mga buhawi ay madalas na mahirap makita mula sa 
malayo. 

• Hindi lahat ng mga buhawi ay may nakikitang tubo ng 
ulap. 

• Ang mga buhawi ay karaniwang nagmumula sa timog o 
kanluran, ngunit maaaring magmula sa anumang 
direksyon at mabilis na magbabago ang direksyon. 

Mga tip sa kaligtasan sa buhawi 

• Madalas na mayroong malalaking mga ulan ng yelong 
bato sa panahon ng mga buhawi. Kumubli kapag ang pag-
ulan ng yelong bulitas ay nagsimula at huwag lumabas. 

• Mayo hanggang Setyembre ay panahon ng buhawi at 
pag-ulan ng yelong bulitas sa Alberta. Ang kalagitnaan ng 
Hunyo hanggang unang bahagi ng Agosto ay ang tuktok 
na panahon ng buhawi. 

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

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

iyong partikular na mga pangangailangan. 
• Alamin ang iyong patakaran sa insurance. Siguraduhing 

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 kaya 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. 

• Ihanda ang detalyadong listahan sa lahat ng iyong ari-
arian 

• Alamin ang 7 mga hakbang para sa paggawa ng pagkuha 
sa insurance ng bahay. 

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 
Seguro, bisitahin ang ibc.ca. 
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SUMILONG SA PANAHON NG MATINDING HANGIN 
Paano protektahan ang iyong sarili mula sa matinding hangin (90 km/h o higit pa) depende sa uri ng gusali na kinaroroonan mo 

Istraktura Mga tip sa kaligtasan 

Lahat ng kaso 

• Yumuko, protektahan ang iyong ulo at mag-ingat sa paglipad ng mga labi. 
• Huwag habulin ang mga buhawi. Ang mga ito ay hindi mahuhulaan at maaaring baguhin ang daan 

nang bigla. 
• Ang isang buhawi ay mapanlinlang, maaaring lumitaw na nakatayo pa rin ito habang papalapit sa iyo. 
• Panatilihin ang iyong radyo upang malaman kung anong mga lugar ang apektado, anong mga kalsada 

ang ligtas, saan pupunta, at kung ano ang gagawin kung naatasan kang lumikas. 
• Panatilihing malapit ang iyong emergency kit. 
• Sundin ang mga tagubilin mula sa mga awtoridad. Tandaan, ang pagsuway sa isang utos ay 

naglalagay sa peligro ang mga buhay. 

Nakahiwalay na bahay 

• Pumunta sa silong o silungan sa ilalim ng lupa, kung mayroon. 
• Kung hindi man, sumilong sa isang maliit na panloob na silid sa ilalim ng lupa tulad ng banyo, kubeta o 

pasilyo. 
• Siguraduhing ang mga bintana at pintuan ay sarado at napatibay, pagkatapos ay lumayo sa kanila. 

Sakahan 
• Sumilong sa iyong tahanan, tulad ng nasa itaas. Huwag subukang iligtas ang mga hayop maliban 

kung sa palagay mo ligtas itong gawin. 

Opisina o apartment 
• Sumilong sa isang panloob na pasilyo o silid, tamang-tama ang basement o ground floor. 
• Huwag gumamit ng elevator. Lumayo sa mga bintana. 

Malaking gusali 

• Ang mga gusali tulad ng isang arena o shopping mall ay maaaring gumuho kung abutan ng buhawi. 
• Kung maaari, maghanap ng masisilungan sa ibang gusali. 
• Kung nakulong sa loob, dumapa sa ilalim ng isang matibay na bagay tulad ng mesa o lamesa. 

Mobile na bahay o sasakyan 

• Ang Mobile na bahay o sasakyan ay hindi ligtas sa buhawi at matinding unos na hangin. 
• Mahigit na kalahati sa mga namamatay dahil sa buhawi ay nangyayari sa mobile na bahay o sasakyan 

o malapit sa mga ito.  
• Maghanap kaagad ng masisilungan sa isang matibay na gusali.  
• Siguraduhin na yung plano sa emerhensya ay may kasamang malapit at ligtas na lugar na malilikasan. 

Pagmamaneho 

• Kung nasa isang lugar sa kanayunan at ang banta ay nakikita sa di kalayuan, maaari mong iwasan 
ang isang buhawi sa pamamagitan ng pagpunta sa mga kanang anggulo sa daanan nito. Kung hindi 
man, maghanap kaagad ng matibay na tirahan. 

• Kung ang banta ay malapit at walang masisilungan, lumabas mula sa iyong sasakyan at magtago sa 
isang mababang lugar, tulad ng isang kanal, ngunit mag-ingat sa pagbaha. 

• Huwag kailanman subukang lampasan ang isang kalapit na buhawi. 
• Iwasang magtago sa ilalim ng mga tulay o overpass. 

 
Para sa karagdagang impormasyon 
Basahin ang aming iba pang mga katiyakang kaalaman sa: 

• Mga Blizzard, nagyeyelong ulan, at mga bagyo ng yelo 
• Mga unos, kidlat, at bulitas ng yelong ulan 
• Matinding panahon. 

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


