
 
 

PAGHAHANDA PARA SA BUSHFIRE: 

 Ihanda ang inyong tahanan at negosyo: alamin ang 

inyong panganib kapag may malapit na bushfire at maging 
handa sa buong taon. Ang isang hindi nakahandang ari-
arian ay hindi lang nasa panganib, ngunit maaaring 
maging isang malaking panganib sa mga kapitbahay.   

 Maghanda ng pang-emerhensiyang mga gamit: ihanda 

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

 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 may-babala sa bushfire 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 Bushfire? 

Hindi kailangang kayo ay nakatira sa mga 
makahoy na lugar upang kayo ay manganib sa 
bushfire – kapag malapit sa isang bushfire 
maaari kayong maapektuhan ng nasusunog  
na materyal, mga baga at usok.  

Lahat ng mga taga-Queensland ay dapat maging pamilyar sa 
opisyal na mga antas ng babala para sa bushfire at 
magkaroon ng isang kumpletong pangkaligtasang plano ng 
pagkilos kapag  
may bushfire. 

Kapag may bushfire sa inyong pook, tungkulin ninyong 
magbigay-pansin, humanap ng impormasyon, magdesisyon at 
kumilos. 

Lahat ng mga residente ay dapat maging handa para sa 
bushfire, ngunit kung ang sagot ninyo ay “oo” sa alinman sa 
apat na tanong na ito, malamang na mas malaki ang panganib 
ninyo. 

 Kayo ba ay nakatira nang malapit sa
isang bushland?

 Ang inyo bang lokal na pook ay may kasaysayan ng
bushfire?

 Mayroon ba kayong mga puno at mga halaman nang may
20 metro mula sa inyong bahay?

 Ang inyo bang tahanan ay nakatayo sa
lupang pahilis?

Bumisita sa www.ruralfire.qld.gov.au para sa 
karagdagang impormasyon 

Pinagkunan: RACQ Get Ready Queensland, www.qld.gov.au and 
www.ruralfire.qld.gov.au 

Paano ito makakaapekto sa inyo? 

 Kayo ay maaaring makaranas ng mga masasamang
reaksiyon sa katawan at damdamin.   Halimbawa,
maaaring magkaproblema sa pagpokus o pagtulog,
makadarama ng galit o lalong umiinom ng alak. Upang
mapangalagaan ang 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 bushfire,
maging positibo — pag-usapan kung paano naglilinis
ang mga tao, pagtulong sa mga pamilya sa kanilang
mga pangangailangan 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 napagkasunduang
kaayusan para sa kanilang kapakanan sa oras ng
bushfire. 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.  Tiyak bang ligtas ang inyong mga ari-arian?
May seguro ba kayo upang maitayo 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 napagkasunduang
plano at ibang pangsuportang pag-aayos ay
makakatiyak 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
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