
 
 

 

PAGHAHANDA PARA SA ISANG LINDOL:

 Ihanda ang iyong tahanan at negosyo: alamin ang 

inyong panganib sa lokal na lindol at maging handa sa 
buong taon. Huli nang masyado upang iligtas ang mga 
bagay sa sandaling lumindol, ngunit makakapaghanda 
kayo sa pamamagitan ng pagtiyak na ligtas ang iyong 
mga ari-arian na maaaring maging sanhi ng pinsala kung 
ang mga ito ay ililipat-lipat. 

 Maghanda ng pang-emerhensiyang mga gamit: ihanda 

taun-taon ang inyong mga gamit at repasuhin ito nang 
regular. Ang pagkakaroon ng pang-emerhensiyang mga 
gamit ay isang mahalagang hakbang upang 
mapaghandaan, maligtasan at makayanan ang lindol. 

 Maghanda para lumisan: pag-usapan sa mga 

kasambahay ang mga maaaring mangyari at ang mga 
gagawin, at gumawa ng listahan.   

 Alamin ang kalagayan ng inyong mga kapitbahay:  

makipagkilala sa inyong mga kapitbahay at alamin ang 
kanilang mga pangangailangan. Alamin ang kalagayan 
nila araw-araw matapos lumindol at ipabatid sa kanila 
kung ano ang inyong mga plano. 

 Pang-emerhensiyang plano para sa paboritong hayop: 

maaaring hindi maisasama ang inyong paboritong hayop 
sa evacuation shelter, kaya magplano nang maaga at 
maghanda ng pang-emerhensiyang mga gamit para sa  
paboritong hayop. 

 Magparehistro para sa mga babala at hudyat at 
makinig: tawagan ang inyong lokal na konseho upang 

magparehistro para sa mga babala at hudyat.  Makinig sa 
inyong lokal na radyo ng ABC o istasyon ng TV para sa 
kasalukuyang lagay ng panahon at babala, o bumisita sa 
website ng Bureau  
of Meteorology.  

Ano ang isang Lindol? 

Ang lindol ay ang pagyanig sa ibabaw ng 
Mundo.  Ang mga ito ay nangyayari nang 
walang babala at malalaki ang 
pagkakaiba ng mga pagkakasalanta.   

Ang mga lindol ay nangyayari dahil sa: 

 mga puwersa ng bulkan sa ilalim
ng lupa

 ang pagkakabiyak-biyak ng mga malalaking bato
sa ilalim ng lupa

 isang biglaang pagkilos sa kahabaan ng isang
umiiral nang fault line.

 Karamihan ng kamatayan na sanhi ng lindol ay
dahilan sa mga bumabagsak na bagay.

Kabilang sa iba pang epekto ng lindol ang: 

 pinsala sa mga linya ng elektrisidad at telepono

 pagkasira ng mga pangunahing tubo ng gas,
imburnal at tubig

 pagguho ng lupa, mga pagkabiyak at pagkatibag

 mga tsunami (dambuhalang mga alon)

Tandaang Dumapa, Magtaklob at Humawak. 

Pinagkunan: RACQ Get Ready Queensland, www.qld.gov.au and 
http://www.getthru.govt.nz/disasters/earthquake/ 

Paano ito makakaapekto sa inyo? 

 Kayo ay maaaring makaranas ng mga masasamang
reaksiyon sa katawan at damdamin.  Halimbawa, maaaring
magkaproblema sa pagpokus o pagtulog, makadama ng
galit o lalong uminom ng alak. Upang mapangalagaan ang
ibang mga mahal sa buhay, kailangang pangalagaan ang
inyong sarili.  Kumain nang mabuti, matulog nang husto at
manatiling naka-ugnay sa inyong
mga kaibigan.

 Kayo ba ay may mga anak? Upang tumulong sa muling
pagbawi sa kalusugan, manatiling mapayapa at gawin ang
mga regular na gawain, limitahan ang pagkalantad nila sa
media at mga usapan ng iba tungkol sa lindol, maging
positibo — pag-usapan kung paano naglilinis ang mga tao,
ang pagtulong sa mga nangangailangang pamilya at
pagtatayong muli ng komunidad, at patuloy na magbigay-
tiwala sa inyong mga anak na sila ay ligtas - kung sila ay
laging nagpapakita ng pag-aalala o pagkabalisa.

 Kayo ba ay may mga paborito o alagang hayop?
Mahalagang magkaroon kayo ng pinagkasunduang
kaayusan para sa kanilang kapakanan matapos lumindol.
Pag-isipan kung saan ninyo sila ilalagay, anong pagkain at
ehersisyo ang kailangan nila, gaano palakaibigan sa ibang
hayop at tao ang inyong paboritong hayop at alamin kung
ang evacuation centre ay nagpapahintulot ng mga
paboritong hayop.

 Ang inyong mga ari-arian ay maaaring mapinsala o
mawasak.  Tiniyak ba ninyong ligtas ang inyong mga ari-
arian?  May seguro ba kayo upang maitayong muli ang
inyong tahanan o mapalitan ang inyong mga ari-arian?

 Nagbibigay ba kayo ng pantahanang personal na
pangangalagang serbisyo sa isang mahinang miyembro ng
komunidad?  Ang pagkakaroon ng pinagkasunduang plano
at ibang pangsuportang pag-aayos ay makatitiyak na
patuloy ang serbisyong nagpapanatili sa kanilang
kaligtasan at kalusugan.

I-download ang 
Self Recovery app 

Bumisita sa aming 
website 
www.qld.gov.au/ 
communityrecovery 

Tungkol sa masasamang panahon na nangyayari sa 
Queensland, ito ay hindi “kung mangyayari” kundi 

“kailan mangyayari” 

Kung tayo ay mas handa, mas mabilis din 
tayong makababawi 

Bumisita sa https://getready.qld.gov.au/be-prepared/ 

para sa karagdagang impormasyon sa mga sakuna at kung 
paano magiging handa 

Impormasyon sa Lindol 
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