
Paano makakalap ng impormasyon Mga stockpile at emergency supply

Serbisyo sa pamamahagi ng impormasyon

Matsumoto City (opisyal) LINE

@Matsumoto city

Maaari ka ring magparehistro mula sa QR code sa kanan. 

Matsumoto City (opisyal) Facebook

@matsumoto.city.official

Maaari ka ring magparehistro mula sa QR code sa kanan. 

Matsumoto City (opisyal) Twitter 

@Matsumoto_city

Maaari ka ring magparehistro mula sa QR code sa kanan. 

Sa kaganapan ng isang sakuna, mahalagang kolektahin ang wastong impormasyon nang mabilis upang mai-save 
ang buhay. Subukan nating mangolekta ng impormasyon sa pamamagitan ng paggamit ng Internet pati na rin ang 
TV at radyo. Gayundin, dapat mong laging suriin kung saan at anong impormasyon ang magagamit. 

Mapa ng Hazard ng Matsumoto City

Naghahatid ang lungsod ng impormasyon ng 
panahon, impormasyon sa sunog, 
impormasyon sa paglikas, at mga abiso mula 
sa lungsod sa pamamagitan ng e-mail sa mga 
mobile phone at PC ng mga nakarehistrong tao. 

Matsumoto Anshin Net (serbisyo sa paghahatid ng mail) 
Magpadala ng isang blangkong email 

t-matsumoto@sg-m.jp
Maaari ka ring magparehistro mula sa QR code sa kanan. 

Kailangan ng paunang
pagpaparehistro!

Ang "Impormasyon tungkol sa Evacuation at Shelter" at 
"Impormasyon tungkol sa Proteksyon ng Sibil" ay 
ipapadala sa mga landline phone at fax sa bahay ng 
mga taong hindi gumagamit ng mga mobile phone o 
smartphone. 

右のQRコードからも登録可能

serbisyo sa telepono sa sakuna

Serbisyo sa Radyo at Telepono ng Pag-iwas sa Disaster
Sa pamamagitan ng mga panlabas na speaker, nagbibigay kami ng 
impormasyon tungkol sa mga emerhensiya at sakuna sa publiko.
[Kung napalampas mo ang pag-broadcast, kung hindi mo 
maririnig ito ng malinaw]
Maaari mong suriin ang mga nilalaman sa serbisyo ng telepono. * Ang mga pag-broadcast lamang sa loob ng huling 48 na oras. 

0263-36-8686
0120-07-8686 Libreng singil

sa pagtawag
Nalalapat ang mga
singil sa pagtawag. 

TV     pagsasahimpapawid ng data at radyo

Internet

[Nagano Prefecture River Erosion Control Information Station]
http://www.mobile.sabo-
nagano.jp

[Impormasyon sa sakuna sa Nagano Prefecture]

http://www.pref.nagano.lg.jp/
kurashi/shobo/saigai/

"web site Shinshu"
(Opisyal na website ng Nagano Prefecture)

[Impormasyon sa Pag-iwas sa Disaster ng Ilog]

https://www.river.go.jp/portal/

Maaari mong suriin ang impormasyon sa antas ng
tubig sa ilog at pamamahagi ng panganib sa sakuna. 

[Impormasyon sa Sakuna sa Matsumoto City]

https://www.city.matsumoto.
nagano.jp/smph/kurasi/bosai/

(Opisyal na website ng Matsumoto City)

Kung sakaling may sakuna, ang elektrisidad, gas at suplay ng tubig ay maaaring maputol, o maaaring masira ang 
mga kalsada at maaaring hindi maihatid ng mga ahensya ng pag-iwas sa sakuna. Subukang maghanda ng pag-
kain at pang-araw-araw na mga pangangailangan upang mabuhay ka nang mag-isa sa loob ng ilang araw. 

Mga Stockpile (paghahanda pagkatapos ng mga sakuna) 
Sinusuportahan ng mga stockpile ang ilang araw mula sa paglitaw ng kalamidad hanggang sa pagpapanumbalik. Kung maaari, dapat kang 
maghanda ng higit sa isang linggong halaga. Gayundin, ihanda kung ano ang kailangan mo para sa bawat sitwasyon ng pamilya. 

□damit na panloob at medyas 
Iba pa  
□
□
□
□

□kit para sa pangunang lunas
□Lubid 
□Pahayagan 
□Simpleng banyo 
damit 
□dyaket at damit sa taglamig

naka-stock na pagkain 
□Inuming Tubig
□alpha rice
□de-latang pagkain
□retort ng pagkain 
□instant na pagkain 

pang-araw-araw na pangangailangan
□Kalan ng Cassette 
□Cassette silindro 
□tarpaulin
□Balot 
□aluminyo palara 

□Mga Talaan ng Talahanayan
   (Hindi Magagamit) 
□mga twalya at kumot 
□Sabon 
□Toothbrush (tasa) 
□tisyu

Inirekomenda din ang rolling stock para sa stockpiling ng pagkain!
Kahit na maganap ang isang sakuna, hindi kaagad makakarating ang suporta. Sa bawat bahay, dapat mong subukang 
mag-imbak ng sapat na mga kagamitan upang gumastos ng isang linggo kasama ang iyong pamilya sa isang lugar kung 
saan madaling mailabas ang mga ito.
Ang pagbili ng kaunti pang pagkain at iba pang mga pang-araw-araw na pangangailangan (halimbawa, pagkain, 
baterya, at mga gamot sa bahay) ay maaaring makatulong sa iyo na maghanda para sa mga sakuna. Tandaan na 
gagamitin mo muna ang mga luma, at pagkatapos ay bumili ng maraming ginagamit mo, tinatawag itong "Rolling stock". 

Mga item sa emergency (minimum na paghahanda)
Dapat mong ilagay ang mga emergency item sa isang lugar kung saan mo ito mailalabas kaagad sa isang emergency. Kung ito ay masyadong mabigat, 
pipigilan ka nitong lumikas, kaya't mangyaring ilagay ang minimum na mga bagay sa isang backpack na walang malayang mga kamay. Gayundin, upang 
maiwasan ang mga nakakahawang sakit, maghanda at gumawa ng mga hakbang laban sa "mga maskara, termometro, disimpektante, atbp." nang maaga 

Kapag nandiyan ang mga sanggol 
□Handbook para sa
  Kalusugan ng Ina at Bata 
□likidong gatas 
□pagkain ng sanggol 
□bote ng sanggol
□lampin sa papel 
□piggyback strap
□Mga item ng malamig
  na proteksyon
Kung mayroon kang matatandang tao, 
mga gamot sa bahay, atbp. 

naka-stock na pagkain 
□Inuming Tubig
□emergency na pagkain 
pang-araw-araw na pangangailangan
□portable radio 
□flashlight 
□ekstrang baterya 
□Mga mobile phone
  at charger 
□sipol 
□plastik na bag 
□Tuwalya 

□basang tuwalya
□Mainit na portable 
□portable toilet 
□tissue paper 
Mga produktong medikal (mga hakbang
laban sa mga nakakahawang sakit) 
□gamot kuwaderno
□Maskara 
□termometro 
□solusyon sa antiseptiko 
□malagkit na plaster 
□bendahe 

mahahalagang bagay 
□Lisensya sa pagmamaneho
  (pinapayagan ang kopya) 
□Health card card
  (pinapayagan ang kopya) 
□Ang Aking Numero Card 
□Cash (tala at barya) 
□Passbook at selyo 
Sa kaso ng sakit na alerdyi 
□pagkain para sa allergy 
□mga gamot sa
  bahay, atbp. 

pambansang kalakal 
Mga gamit sa kalinisan, atbp. 
Kung mayroon kang alaga 
pagkain ng alaga
Tambo
□Cage, atbp. 
Iba pa 
□
□
□
□
□

☎33-1191、FAX33-1011

Pag-iwas sa Sunog at Sakuna Dibisyon,
Kagawaran ng Pamamahala ng Krisis ng Matsumoto City

◆  Pagtatanong  ◆

Mga aksyon sa paglikas sa mga antas ng alerto

Alerto Antas
４

nasa mataas na peligro ng sakuna
Tanggalin ang lahat mula sa isang
mapanganib na lugar

《Inisyu ng lungsod》

Pagkakasunud-sunod
ng Evacuation

Pag-isyu ng emergency depende sa
mga lokal na kondisyon.

Alerto Antas
５

Paniniguro sa kaligtasan
ng emergency

《Inisyu ng lungsod》

Inisyu kapag ang isang sakuna ay talagang
nagaganap, hanggang sa maaari.

Pangyayari sa isang sakuna
o nalalapit na panganib
Tinitiyak kaagad ang kaligtasan
at nasa panganib ng buhay

・impormasyon
   ng babala sa baha
・Babala sa baha
・Malakas na babala ng ulan, atbp. 

・impormasyon
   sa peligro sa baha
・Impormasyon ng babala
   sa sakuna sa sakuna

・impormasyon sa
   paglitaw ng baha
・Mga espesyal na babala
    ng malakas na ulan, atbp. 

Alerto Antas
３

Panganib ng mga sakuna
Paglilikas ng matatandang tao
mula sa mga mapanganib na lugar

《Inisyu ng lungsod》

Pagpatanggal ng
mga matatanda, atbp.

Alerto Antas
２ kumpirmahin ang sariling paglikas ・tagapayo sa baha

・Malakas na payo ng ulan
・impormasyon
    sa maagang babala, atbp.

Alerto Antas
１

mapahusay ang paghahanda sa sakuna

Ano ang dapat mong gawin Anunsyo ng
Japanese Meteorological AgencyImpormasyon sa paglikas, atbp. antas ng alerto

pag-uugali ng paglikas

[Tandaan]
Ang impormasyon ay hindi laging nai-publish 
sa pagkakasunud-sunod ng antas ng alerto 1 ~ 
5. Maaaring biglang magbago ang sitwasyon. 

patayong paglikas

kasiguruhan sa kaligtasan sa panloob

Ang mapanganib na mapa ay na-update!
Sa mga nagdaang taon, ang pagbaha at pagguho ng lupa ay naganap sa iba`t ibang bahagi ng bansa dahil sa matinding pag-ulan na 
higit sa inaasahan. Sa kadahilanang ito, ang Batas sa Pagkontrol sa Baha ay binago noong Mayo 2015, at ang pambansang 
pamahalaan at Nagano Prefecture na itinalaga at inanunsyo na "Mga Lugar ng Hulaan ng Pagbaha ng Baha para sa pinakamalaking 
posibleng pag-ulan".
Para sa kadahilanang ito, ang Matsumoto City ay lumikha ng isang mapanganib na mapa na may kasamang mga lugar ng peligro na 
baha dahil sa malakas na pag-ulan na nangyayari isang beses bawat 1000 taon (ang pinakamalaking sukat na ipinapalagay), 
bilang karagdagan sa maginoo na malakas na ulan na nangyayari minsan sa bawat 100 taon (nakaplanong sukat) .
Sa kaso ng emerhensiya, gamitin natin ang mapanganib na mapang ito upang talakayin at kumpirmahing kasama ang iyong pamilya 
at mga lokal na residente nang regular na lugar kung saan lumikas, kung ano ang gagawin kapag lumikas, at kung paano maghanda 
para sa isang sakuna. 

[Paghingi ng Paumanhin] Ang mapanganib na mapa ay nabago at muling ipinamahagi, 
kaya't humihingi kami ng labis na paumanhin para sa abala sa mga mamamayan.

(Tandaan 2) 
Ang posibilidad ng malakas na pag-ulan (nakaplanong sukat), na nangyayari nang isang beses bawat 
100 taon, ay kapareho ng maginoo na mga mapanganib na panganib, ngunit nabago ito dahil sa mga 
pagpapabuti sa pagpapabuti ng ilog at ang kawastuhan ng mga pagkalkula ng hula ng baha. 

(Tandaan 1) 
Sa mapa na ito, ang maximum na lugar ng pagbaha at ang lalim ng pagbaha sa bawat isa 
sa ipinapalagay na maramihang mga lokasyon ng breakwater ay lahat ay na-superimpose, 
at hindi lahat ng mga lugar na ipinakita sa mapa ay pinalubog nang sabay.

Minamahal na mga residente ng Matsumoto City,
Mayo 2021

Matsumoto Mayor Gaun Yoshinao

《Pagtatanong》

oras-oras
na pag-ulan 

24 na oras
na pag-ulan

59.0mm

55.2mm

51.5 mm

Ika-1 pwesto 

Ika-2 pwesto 

Ika-3 pwesto

172.0mm

158.5mm

150.5mm

Hulyo 18, 1981

Agosto 28, 1947

Agosto 27, 1947

Hulyo 18, 2006

Setyembre 28, 1983

Setyembre 11, 2000

[Sanggunian] Ang ulan sa Matsumoto sa ngayon

Nabagong bersyon

< Siguraduhing lumikas sa Alerto Antas 4 >

Zip code 390 -8620 3-7 Marunouchi, Matsumoto-city, Nagano

Ilagay ito kung
saan mo ito makikita
mula sa araw-araw! 

Plano na sukat
(ulan) 100

186 mm (2 araw) 

235 mm (2 araw)

Tinatayang maximum
na pag-ulan sa 1000

396 mm (2 araw) 

707 mm (2 araw)

Pangalan
ng ilog 

Ilog Azusa

Ilog Narai 

ang dami ng ulan na bumabagsak sa isang palanggana sa ilog sa loob ng dalawang araw

* Sa itaas na "Impormasyon sa Evacuation, atbp." ay batay sa "Draft for Revision of the Disaster Countermea-
sures Basic Act" na inaprubahan ng Gabinete noong Marso 5, 2021.

《Anunsyo ng
Japanese Meteorological Agency》

tagapayo sa baha
Malakas na payo ng ulan, atbp.

《Anunsyo ng
Japanese Meteorological Agency》

impormasyon
sa maagang babala

Pag-iwas sa Sunog at Sakuna Dibisyon, 
Kagawaran ng Pamamahala ng Krisis ng Matsumoto city

Telepono: 0263-33-1191 (direktang linya) 
0263-35-3000 (ang pangunahing switchboard number) 
FAX：0263-33-1011

Mangyaring suriin ang inuming pagpapalagay nang maaga, at kung ang impormasyon tungkol sa paglikas ay 
naibigay, mangyaring lumikas ayon sa panganib ng lugar. Halimbawa, kung inaasahang mababaw ang pagbaha, 
ang "kaligtasan sa panloob" ay dapat dalhin sa isang ligtas na lugar sa bahay. Kung inaasahang magiging 
mataas ang baha at hindi masiguro ang kaligtasan sa loob ng bahay, dapat gawin nang maaga ang "paglikas at 
paglikas". Sa kasong ito, mangyaring iwasan ang mga mapanganib na ruta tulad ng mga ilog at lumipat sa 
isang ligtas na lugar (kasama na ang itinalagang mga sentro ng paglikas sa mga katabing lugar). 

pahalang na paglikas

tirahan
pagpapaalis at paglisan


