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I Pagtugon sa Emerhensiya

I-1 Listahan ng mga Telepono para sa Emerhensiya

Pulis  110

Fire Department  119

Ambulansya  119

Doktor 

Ospital sa inyong Lugar 

Gas (Singaw o tagas) 

Problema sa Tubig 

Problema sa Elektrisidad 

Embahada/Konsulado 

Eskuwelahan/Opisina 

Samahan ng Magkakapitbahay(jichikai) 
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I-2 Sa Isang Emerhensiya (Sunog, Biglaang Pagkakasakit, Krimen)

1. Sunog (119; Maaaring tumawag sa wikang Ingles)
Kapag may nasusunog, ipaalam agad ito sa mga kapitbahay. Kung mayroong fire alarm sa loob ng gusali, pindutin

agad ito. Tumawag sa 119 at iulat nang mahinahon ang sunog at ang lugar kung saan ito nagaganap. Kung mabilis ang
paglaki ng apoy at usok, tumakas agad sa lugar na ligtas.

Mga halimbawa sa wikang-Hapon
"Kaji desu.○○(adres) no △△ (pangalan) desu."

(May sunog. Ako si ○○ nakatira sa ○○.)
"○○(adres) no △△ (pangalan) desuga, tonari-ga kaji desu."

(Ako si ○○ na nakatira sa ○○, may sunog sa katabing bahay.)

2. Biglaang Pagkakasakit at Kapinsalaan, atbp. ( 119; Maaaring tumawag sa wikang-Ingles)
Kung bigla kang nagkasakit o kapinsalaan at hindi mo kayang magpunta sa ospital na mag-isa, maaari kang tumawag

sa 119 para sa ambulansiya. Walang bayad ang pagtawag at paggamit ng ambulansiya, subalit kailangan mong sagutin
ang pagpapagamot sa ospital. Bukod dito, maaaring hindi ka dalhin sa nais mong ospital sapagkat ang ambulansiya ang
pipili ng ospital na naaayon sa iyong kalagayan, lugar at oras.

Kapag nagkamaling nakainom ng gamot o lason, pumunta kaagad sa ospital at dalhin ang lalagyan ininom ninyo
kasama na rin ang papel na nag-eeksplika tungkol sa ininom ninyo o tumawag agad ng ambulansiya. Maari ding
tumawag sa “119” at magtanong kung ano ang nararapat gawin.
(Guide sa paggamit ng ambulansya para sa mga bumibisitang dayuhan)

https://www.fdma.go.jp/publication/portal/post1.html

Mga halimbawa sa wikang-Hapon
Kyuukyuusya-wo onegaisimasu. ○○(adres) no △△ (pangalan) desu.

(Pakipadalhan kami ng ambulansiya. Ako si △△ na nakatira sa ○○.)
○○(adres) no ○○(pangalan) desuga, △△ wo kega simasita.

(Ako si ○○ na nakatira sa ○○. Nasaktan o nasugatan ang △△.)
○○(adres) no ○○(pangalan) desuga, △△ (parte ng katawan) ga itakute ugokemasen.

(Ako si ○○ na nakatira sa ○○. Hindi ako makakilos dahil masakit ang △△.)
○○(adres) no △△ (pangalan) desuga, chi-ga deteimasu.

(Ako si △△ na nakatira sa ○○, nagdurugo ako.)

3. Kapag Naging Biktima ng Krimen (110; Maaaring tumawag sa wikang-Ingles.)
Kapag nasangkot o nakasaksi ng krimen, tumawag kaagad sa 110 at ipaalam ito sa pulisya. Kapag ang inyong bahay

o opisina ay nilooban ng magnanakaw, huwag galawin ang anumang bagay at tumawag sa 110.

Mga halimbawa sa wikang-Hapon
“Tasukete kudasai.” (Tulong! Saklolo!)
“Dorobou desu.” (Magnanakaw!)
“Suri ni ai mashita.” (Nadukutan ako.)
“Nagurare mashita.” (Sinuntok ako.)

May “anti-stalking control law” na nagbabawal ng pagbuntot, pag-aabang, pagpilit ng panliligaw o pagbisita na hindi
obligado, marahas na pananalita at pananakot. Kapag nangyari sa iyo ang mga ito, sumangguni agad sa pulis.
[Stalker Dial 110, Osaka Prefecture Pulis Head Office] 06-6937-2110

https://www.fdma.go.jp/publication/portal/post1.html
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Ipinagbababawal din ng batas ang pananakit sa asawa, o kasintahan. Ang Osaka Prefecture Female Consultation
Center ay nagbibigay ng pansamantalang tuluyan, konsultasyon at counseling para sa mga biktima ng ganitong
karahasan.
[Osaka Prefecture Female Consultation Center 06-6949-6181]

4. Paghingi ng tulong sa pamamagitan ng telepono
Walang bayad ang pagtawag sa 110 o 119 kung pampublikong telepono ang gagamitin. I-angat lang ang receiver ng

telepono at pindutin ang pulang buton. (May ibang pampublikong telepono na iba ang paraan o di puwede ang mga
emergency call.)

Puwede ring tumawag gamit ang cellphone. Pindutin ang 119 o 110. Siguraduhing sabihin kung nasaan ka sa
kasalukuyan at cellphone number mo.
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5. Mga Parte ng Katawan

ulo ATAMA

mukhaKAO

buhokKAMINO-KE
kilay
MAYUGE

mataME
ilongHANA

tengaMIMI

pisngiHO-O

bbigKUCHI

babaAGO

dibdibMUNE

utong CHIKUBI

tiyanHARA

pusodHESO

ari SEIKI

hitaMOMO

tuhodHIZA

dulo ng daliri sa paa
TSUMASAKI

sakongKAKATO

paa ASHI

daliriYUBI

kamay TE

palad
TEKUBI

braso
UDE

sikoHIJI

kili-kili
WAKINO-
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Lamang loob

lalamunan SHOKUDO

bagaHAI

atay KANZO

bato JINZO

Daluyan ng ihi
NYOKAN

apendiks
MO-CHO

pantog
BO-KO

Malaking bahagi
ng bituka
DAICHO

Maliit na bahagi ng
bituka
SHO-CHO

tiyan I

puso
SHINZO
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I-3 Paghahanda sa Kalamidad
1. Bagyo

Ang bagyo ay isang malakas na pag-ulan at paghangin na nangyayari mula sa buwan ng Hulyo hanggang Oktubre.

Maaaring pinsala

・ Pinsala dahil sa pagtama ng nagliliparang bagay.
・ Pagguho ng lupa at pagbaha dahil sa matinding pag-ulan.
・ Paglubog ng mga bahay.
・ Pagkawala ng kuryente.
・ Pagkawala ng supply ng tubig sa ilang gusali dahil sa pagtigil ng water pump.

*Laging subaybayan ang weather forecast para malaman kung may paparating na bagyo.

Paghahanda sa bagyo

 Subaybayan ang ang weather forecast sa radyo, tv, o internet at alamin kung kailan at saan dadaan ang bagyo.
 Manatili sa loob ng bahay kapag lumakas ang ulan at hangin.
 Maghanda ng mga gamit gaya ng tubig, pagkain, flashlight, radyo at iba pa, at ilagay sa isang bag.
 Alamin kung saan ang malapit na evacuation site sa inyong lugar.

2. Lindol
Ang bansang Hapon ang isa sa mga bansang madalas lindulin. Kapag lumindol, gumagalaw ang lupa, natutumba

ang mga kagamitang pambahay at bumabagsak ang mga bahay. Ito rin ay minsang nagiging sanhi ng “tsunami” o
tidal wave.

Mga dapat gawin kapag may lindol
1. Kung ikaw ay nasa loob ng bahay o gusali:

 Magtago sa ilalim ng lamesa para hindi mabagsakan ng ano mang bagay na bumabagsak.
 Kapag huminto na ang pagyanig, patayin agad ang apoy sa kalan at pagkatapos ang main valve ng gas.
 Buksan ang pinto palabas para makasigurong may labasan.
 Huwag gamitin ang elevator.

2. Kung ikaw ay nasa labas:
Protektahin mo ang ulo mo sa mga bumabagsak ng bagay. Huwag tumayo sa tabi ng pader o ilalim ng
bubong na madaling gumuho. Agad na lumisan sa isang ligtas na lugar o patag na walang mga gusali.

3. Kung ikaw ay nasa loob ng kotse:
Huwag mataranta at dahan-dahang ihinto ang kotse sa tabi ng daan habang nag-iingat. Kahat huminto na
ang pagyanig, posibleng may mga sumusunod na pagyanig o aftershock kaya mag-ingat.

Paghahanda sa Pang-araw-araw
・ Lagyan ng bakal o kadena ang ilang kagamitang para hindi ito bumagsak o matumba.
・ Huwag maglagay ng mga babasaging kagamitan gaya ng vase sa taas ng istante o sa ulunan ng iyong kama.
・ Maghanda o magtabi ng mga gamit gaya ng tubig, pagkain, flashlight, radio at iba pa, at ilagay sa isang bag.

3. Mga maaaring pagkunan ng impormasyon tungkol sa kalamidad
FM COCOLO 76.5MHz
NHK Radio 2 828KHz
NHK Radio 1 666KHz
NHK General Television １CH
NHK World News（BS1, BS Premium）
Internet
NHK World
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/index.html
Osaka Disaster Prevention Net
http://www.osaka-bousai.net/pref/index.html

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/index.html
http://www.osaka-bousai.net/pref/index.html
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4. Evacuation Area o hinanjo
Dapat pumunta sa nakatalagang evacuation area kapag may kalamidad. Alamin kung saan an pinakamalapit na

evacuation area sa inyong lugar bago.

Evacuation area sa inyong lugar:

5．Listahan ng mga bagay na dadalhin sa emerhensya
Kategorya Check Bagay Kategorya Check Bagay
Pagkain Pang-inom na tubig Iba pa Flashlight

Hard biscuit, emergency food
tulad ng canned goods

Portable radio

Gamit sa
pamumuhay

Guwantes Baterya
Twalya Kandila/lighter
Plastic bag Army knife
Toilet paper, wet tisyu Helmet (Hood pang-iwas sa

sakuna)
Mahalagang
bagay

Pera (barya) Simpleng toilet
Cellphone Dry shampoo
Bank book/seal (inkan) Sapatos
Health Insurance Card/Driver’s
License

First-aid Kit
・

/Gamot

Pasaporte Pansulat
Residence Card Jacket/underwear
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