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Mga blizzard, nagyeyelong ulan, 
at mga bagyo ng yelo 

Pangkalahatang-ideya 
Ang mga blizzard o bagyo ng nyebe, bagyo ng yelo, 
malakas na hangin at paghihip ng nyebe ay maaaring 
mabilis na bumuo at nagbabanta sa buhay at ari-arian. Ang 
mga matitinding bagyo ay madalas na nangyayari sa buong 
Alberta at maaaring hindi mahulaan kapag nangyari ito sa 
labas ng kanilang regular na kapanahonan. 

Maging handa 
Ang mga indibidwal at pamilya ay dapat maging handa na 
alagaan ang kanilang sarili sa loob ng 72 oras. Ang mga 
sumusunod na hakbang ay tutulong sa iyo sa pagbuo ng 
iyong plano sa pagiging handa. 

• Alamin ang mga panganib: Ang pag-alam sa mga 
panganib at peligro ay makakatulong sa iyo at sa iyong 
mga mahal sa buhay na maghanda para sa hindi 
inaasahan. 

• Gamawa ng plano: Ang plano ay makakatulong sa iyo na 
makayanan ang pagkakabahala sa isang emerhensuya o 
sakuna. 

• Bumuo ng isang kit: Sa pamamagitan ng paggawa ng 
ilang simpleng mga hakbang maaari kang maging mas 
nakahanda upang harapin ang saklaw ng mga 
emerhensiya. Siguraduhin na ang iyong kit ay mayroong 
crank radio/flashlight na pinalakas sa baterya o 
Weatheradio kung sakaling mawala ang kuryente. 

Alamin kung saan mag-paskil ang iyong komunidad ng 
impormasyon at mga update sa panahon ng isang 
emerhensuya, 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. 

Mga blizzard at umiihip na nyebe 
Ang babala sa blizzard  ay ibinibigay kapag ang pagbagsak 
o paghihip ng nyebe, na sinamahan ng 40 km/h na hangin, 
ay inaasahan sa loob ng 4 na oras o mas matagal. 

Karaniwang nababawasan ang kakayahang makita sa 400 
metro o mas maiksi. 

payo tungkol sa umiihip na nyebe  ay ilalabas kapag ang 
paghihip ng nyebe na sinamahan ng 30 km/h na hangin ay 
inaasahan sa loob ng 3 oras o mas matagal at ang 
kakayahang makita ay nabawasan ng 800 metro o mas 
maiksi. 

Mga katotohanan sa Blizzard 

• Maaaring mangyari ang mga blizzard kapag may malinaw 
na kalangitan. 

• Sa malawakang bukas na mga lugar, ang paghihip ng 
nyebe o blizzard ay maaaring mangahulugan na sero ang 
kakayahang makita! 

Mga tip sa kaligtasan sa Blizzard 

• Kung nakatira ka sa isang lugar sa kanayunan at 
napapalagay ang isang blizzard o paghihip ng nyebe, 
maari kang mag sabit ng lubid na patnubay sa pagitan ng 
iyong bahay at anumang iba pang mga gusali na maaari 
mong puntahan sa panahon ng bagyo. 

• Higpitan ang paglalakbay sa mga oras ng araw at ipaalam 
sa kahit sino ang iyong ruta at oras ng pagdating. 

Kung ikaw ay napatigil sa isang sasakyan sa 
panahon ng  matinding bagyo, manatiling 
kalmado! Manatili sa loob ng sasakyan, 
patakbuhin ang makina paminsan minsan, at 
mag-ingat sa mga usok. Siguraduhin na ang 
tambutso ay hindi naharangan, at patuloy na 
papasukin ang sariwang hangin. 

Nagyeyelong ulan at mga bagyo ng yelo 
Ang nagyeyelong ulan ay ulan na bumabagsak sa 
pamamagitan ng pagpatong ng maligamgam na hangin sa 
pagpatong ng nagyeyelong malamig na hangin sa ibaba 
(mas mabab sa 0°C), nagyeyelong papunta sa anumang 
mga ibabaw o bagay sa malamig na hangin at lumilikha ng 
isang pagbuo ng tinatawag na "glaze ice" sa lahat ng 
mahipo nito. 

Mangyayari ang bagyo ng yelo kapag nagpatuloy ang 
maraming pagyeyelo sa maraming oras. Maaari din nilang 
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isama ang hangin, hamog na yelo, at malamig na 
temperatura. 

Mga katotohanan tungkol sa nagyeyelong ulan at 
bagyo ng yelo 

• Ang nagyeyelong ulan ay maaaring maging sanhi ng 
pinsala sa pamamagitan ng paglikha ng isang mabibigat 
na karga saan man bumubuo ang yelo. Sa panahon ng 
bagyo sa yelo, maaaring maging matindi ang pinsala sa 
pagyeyelo ng ulan. 

• Kahit isang maliit lamang na nagyeyelong ulan ay 
maaaring gawing madulas ang mga kalsada. 

• Ang yelo mula sa nagyeyelong ulan ay maaaring maipon 
sa anumang ibabaw at gagawing mapanganib ang mga 
bangketa at daanan para sa pagbagsak at pagdulas. 

• Sa bagyo ng yelo, ang mga panganib mula sa 
nagyeyelong ulan ay maaaring mayroon pa rin kahit mga 
ilang oras o araw nang tumigil ang pagbagsak ng ulan. 

Mga tip sa kaligtasan mula sa nagyeyelong ulan at 
nagyeyelong bagyo 

• Iwasan ang pagmamaneho kapag may abiso na 
magkakaroon ng nagyeyelong ulan. 

• Maghintay ng ilang oras matapos ang bagyo upang ang 
mga tripulante sa kalsada ay may sapat na oras na 
tugunan ang hindi magandang kondisyon ng kalsada.  

• Kung maaari, iwasang pumunta sa labas ng bahay. Kung 
hindi maiiwasan, gumamit ng matinding pag-iingat. 

- Pansinin ang mga wire, malaking tambak ng yelo sa 
mga gusali, sanga ng puno, o mga linya ng kuryente sa 
itaas mo na maaaring masira o mahulog nang walang 
babala. 

• Huwag kailanman hawakan ang isang linya ng kuryente - 
maaari kang makuryente. 

Matinding lamig 
Sa Alberta, ang babala sa matinding lamig  ay ibinibigay 
kung ang inaasahanng temperatura ng hangin ay minus 
40°C o mas malamig, o ang wind chill index ay minus 40°C o 
mas malamig. 

Katotohanan sa malalang lamig 

• Ang mga ganitong temperatura ay maaaring maganap sa 
buong buwan ng taglamig, lalo na mula sa unang bahagi 
ng Disyembre hanggang huli ng Pebrero. 

• Ang matinding lamig ay maaaring maganap kasama ang 
iba pang lagay ng panahon, tulad ng bagyo, bagyo sa yelo 
o hamog na yelo, at maaaring magkaroon ng panganib sa 
hypothermia o frostbite. 

• Ang hamog ng yelo ay maaaring mangyari sa mga 
temperatura na mas mababa sa minus 30°C dahil sa 
maliliit na mga tinga ng yelo sa hangin. Mabilis na 
nabubuo ang mga ulap na hamog ng yelo at maaaring 
mabawasan ang kakayahang makita hanggang sa sero. 

Mga tip sa kaligtasan ng buhay sa malalang 
pagkalamig 

• Sa panahon ng malalang pagkalamig, manatili sa loob ng 
bahay, at subukang manatiling mainit. 

• Kung dapat kang lumabas, magsuot ng wastong damit, at 
mag-ingat na huwag sobrang pagurin ang iyong sarili. 

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

iyong partikular na mga 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 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. 

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

claim sa home insurance. 

Ang Insurance Bureau ng Canada ay handang 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 bumisita sa ibc.ca. 

 

 

Para sa karagdagang impormasyon 

Basahin ang aming iba pang mga katiyakang 
kaalaman sa: 

• Malalang panahon 
• Mga buhawi 
• Mga bagyo, kidlat, at bulitas ng yelong ulan  

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


