
MAGHANDA!

ANG IYONG GABAY SA PAGPAPLANO PARA SA EMERGENCY 
MULA SA PARTNERSHIP HEALTHPLAN OF CALIFORNIA

Maaaring mangyari ang mga emergency sa anumang 
oras, at ngayon ang pinakamabuting panahon para 

makapaghanda. Ang emergency kit ay may mga item na 
kakailanganin mo sa isang emergency. Ngayon ay mabuting 
panahon upang ihanda ang iyong emergency kit, o muling 

punan ang kasalukuyan mong kit. Ang iyong kit ay dapat na 
handa na upang kunin at makaalis ka sa anumang oras.  

Ang paghahanda para sa mga emergency
ay napakahalaga para sa mga sambahayang may mga 

miyembrong may mga kapansanan, gumagamit ng medikal 
na kagamitan na nangangailangan ng kuryente, o umiinom 

ng gamot na kailangang panatilihing malamig.



Aksyon Plano
Saan tayo magkikita?
Maaaring kailanganin mong lisanin ang iyong tahanan sa panahon 
ng emergency, kung kailan maaaring hindi mo kasama ang mga 
miyembro ng iyong pamilya. Humanap ng kahit 2 lugar na  
mapagtatagpuan ninyo ng iyong pamilya:

• Isipin ang mga ligtas na lugar na malapit sa iyong tahanan, at 
mga lugar sa labas ng iyong lungsod o bayan.

• Kung mayroon kang mga alagang hayop o pangserbisyong 
hayop, isipin ang mga lugar na tumatanggap ng mga hayop.

• Kung mayroon kang mga miyembro ng pamilya na may mga 
medikal na pangangailangan, pag-isipan ang mga lugar na 
malapit sa mga lugar na nagbibigay ng mga medikal na  
serbisyo.

Panatilihing handa ang iyong kit para sa pag-alis
Suriin ang iyong kit nang kahit 2 beses bawat taon.

• Tiyakin na ang iyong mga supply ay magagamit pa rin at hindi 
pa lumalagpas sa expiry date ng mga ito.

• I-update ang iyong kit habang nagbabago ang mga pangangail-
angan ng iyong pamilya, tulad ng pagkakaroon ng sanggol o 
alagang hayop. Tiyaking alam ng lahat kung nasaan ang kit.

• Itabi ang iyong kit sa presko at tuyong lugar.
• Ilagay ang nakabalot na pagkain sa plastik na kahong may 

masikip na takip.

Makakatulong ito sa iyo at sa iyong pamilya na mabilis  
na makaalis sa panahon ng emergency.

Food
 Nakaboteng tubig
 Mga tool at kagamitan sa pagkain
 Mga De-latang Pagkain
 Pagkain ng sanggol/alagang   

hayop
Kagamitan
 Mga flashlight
 Radyo
 Karagdagang baterya
 Mobile phone/charger

Iba pang bagay na idadagdag sa iyong Emergency Kit

Mga pangkalusugan at  
personal na supply
 Pangunahing kit para sa  

paunang lunas
 Mga gamot
 Kumot at karagdagang damit
 Mga gamit sa banyo (sabon, 

sipilyo, atbp.)
 Salamin sa mata o mga  

contact lens
 Mga Hearing Aid
 Mahahalagang dokumento
 Cash at mga credit card
 Papel at lapis

Mga medikal na supply
 Mga medical alert tag
 Medikal na kagamitan/device/ 

mga inhaler
 Mga wheelchair/walker/tungkod
 Mga KN95 na mask
 Nakasulat na listahan ng  

mga gamot
Mabuting mayroon ka
 Mga sleeping bag
 Mga libro, laro, at mga laruan
 Matitibay na sapatos

Pagkaing maaaring magtagal
 Protina o mga granola bar
 Pinatuyong prutas
 Mga nakakahong juice
 Pinulbos na gatas
Mga item na dapat tandaan
 (Mga) lokal na mapa
 Mga papeles sa insurance
 Nakasulat na listahan ng mga  

numero ng telepono (Mga doktor, 
botika, pamilya, mga kaibigan)Ang ating mga pagtatagpuang lugar ay sa:

Pangunahing Emergency Kit



Mga Pang-emergency na 
Mapagkukunan  

• Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng  
Publiko (Public Safety Power Shutoff, PSPS)   
https://prepareforpowerdown.com/  
Tumawag sa 211 o i-text ang “PSPS” sa 211211

• InciWeb – Sistema ng Impormasyon sa Insidente  
(Incident Information System)

 inciweb.nwcg.gov/ 
• CAL Fire 

fire.ca.gov   
Pangunahing Linya ng CAL FIRE: (916) 653-5123

• Mga sentro para sa Paglikas ng California 
response.ca.gov/resources.html#shelter        

• Red Rover – Naghahatid ng mga Hayop mula sa Krisis 
Patungo sa Pangangalaga

 https://redrover.org/2020/10/22/westernfires/#northerncalifornia 
(916) 429-2457 ext. 305

• Mag-sign-up para sa iyong lokal na Sistema ng Alerto  
(tulad ng: CodeRED o Nixle)  
http://calalerts.org/signup.html  
Para sa higit pa tungkol sa paghahanda para mga sunod sa gubat, 
bisitahin ang: 
https://www.readyforwildfire.org/ 

• Webpage ng PHC para sa Mga Mapagkukunan ng Komunidad  
http://www.partnershiphp.org/Community/ 
Pages/Community-Resources.aspx

A Public Agency

I-scan para sa Mga Mapagkukunan ng Komunidad

http://www.partnershiphp.org/Community/Pages/Community-Resources.aspx

