
Isa sa pinakamahalagang bagay na magagawa mo bago magkaroon ng bush fire ay ang magpasya 
kung ano ang iyong gagawin sakaling magkaroon nito. Kahit na plano mong MANATILI, magkakaroon 
ng ilang mga araw ng sukdulan o may lubos na kapahamakan kung kaya't hindi opsyon ang pananatili.

LAHAT AY MANGANGAILANGAN NG PLANO SA PAGLIKAS 
NANG MAAGA 
Kung plano ng iyong sambahayan na LUMIKAS NANG MAAGA, dapat mong sagutan ang 
sumusunod na mga tanong upang tiyakin na ikaw at ang iyong pamilya ay nakapaghanda nang 
lubusan hangga't maaari.

ANG IYONG PLANO PARA 
MAKALIGTAS SA BUSH FIRE
LUMIKAS NANG MAAGA, ANG 
PINAKALIGTAS MONG PAGPIPILIAN

[3] SANG-AYON BA ANG 
LAHAT?

[ ]  Tinalakay mo ba ang mga pagpapasyang 
ito sa lahat ng nasa sambahayan?

[ ]  Inirerekomenda ng NSW RFS na iyong 
regular na talakayin sa iyong sambahayan 
ang inyong kasalukuyang plano upang 
matiyak na angkop pa rin ito para sa 
inyong sitwasyon.

[3] ANO ANG AMING 
DADALHIN?

 Alam namin ang aming dadalhin at 
naghanda ng aming Emergency Survival 
Kit. Para sa mga mungkahi kung ano ang 
dadalhin, bisitahin ang myfireplan.com.au

[3] KAILAN KAMI LILIKAS?
 Nagpasya kami kung ano ang aming 

magiging palatandaan ng paglikas. 
Halimbawa, Malubhang Antas ng Panganib 
ng Sunog, may sunog sa loob ng 5km.

 Huwag hintayin ang opisyal na babala 
bago magpasyang lumikas.

[3] SAAN KAMI PUPUNTA?
 Napagpasyahan namin kung saan kami 

pupunta, paano kami makakarating doon at 
sino ang sasabihan namin. Tiyaking tuku-
yin ang mahigit sa isang ruta patungo sa 
inyong ligtas na lokasyon dahil maaaring 
masarhan ng mga bushfire ang mga daan 
nang walang masyadong babala.

MAAARING MAGING PELIGROSO ANG PAGLIKAS SA HULING SANDALI
Kung hindi ka makakalikas o nakatanggap ka ng babalang Emergency Alert na nagsasabing 
wala nang oras para lumikas, dapat kang magkanlong sa isang kuwarto sa bahagi ng iyong 
bahay na palayo sa sunog na papalapit. Tiyaking walang sagabal ang paglabas mo mula sa 
kuwartong ito.
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Bago ka lumikas, tiyakin na lahat ng mga miyembro ng iyong sambahayan, pati ang mga 
alagang hayop, ay nabilang.

[3] SA LABAS

[ ] Isara ang mga gas main at/o botelya ng gas

[ ] Ilayo sa bahay ang madaling masunog na mga bagay

[ ]  Barahan ang mga drainpipe gamit ang mga medyas na puno ng buhangin at punuin ang 
mga alulod ng tubig.

 Huwag umakyat sa bubong upang basain ito gamit ang hose.

[3] BAGO KAYO LUMIKAS

[ ]  Mag-impake ng mga bagay na nais 
ninyong dalhin, na tinukoy sa inyong 
Plano sa Kaligtasan sa Bush Fire, gaya 
ng mga gamot at mahalagang mga 
dokumento.

[ ]  Siguruhin ang iyong bahay sa 
pamamagitan ng pagkandado sa lahat 
ng mga pintuan at bintana.

  Kung ikaw ay nakatira sa isang rural 
na propyedad, tiyakin na ang mga 
tarangkahan ay hindi nakakandado 
upang tulungan ang mga bumbero na 
maaaring kailangang pumasok sa iyong 
propyedad habang ikaw ay wala roon.

[ ] Ikumpirma na ang lokasyon na iyong 
patutunguhan ay ligtas pa rin at malayo 
sa sunog.

[ ] Ikumpirma na ang iyong nakaplanong 
ruta ay walang sagabal. Tingnan ang 
Live Traffic NSW o ang website ng 
inyong Lokal na Council para sa mga 
isinaradong mga daan.

[ ] Kontakin ang isang kamag-anak o 
kaibigan at sabihin sa kanila na ikaw 
ay palikas na at kung saan. Tiyakin na 
kontakin silang muli kapag nakarating 
ka na nang ligtas.

[3] SA LOOB

[ ] Isara ang mga pintuan, bintana at daanan ng hangin

[ ] Punuin ng tubig ang mga banyera, lababo, timba at basurahan

[ ]  Basaing mabuti ang mga tuwalya at alpombra (rug) at ilagay ito nang paharang sa 
panlabas na mga pintuan

[ ] Ilayo ang mga muwebles sa mga bintana

TSEKLIST NG MGA AKSYON 
SA PAGLIKAS NANG MAAGA

Para sa karagdagang impormasyon kung ano ang iyong magagawa upang paghandaan ang 
bush fire sa panahong ito:

Website ng NSW Rural Fire Service
www.rfs.nsw.gov.au 
www.myfireplan.com.au

Linya ng Impormasyon para sa Bush Fire
1800 NSW RFS (1800 679 737)

Ang pinakamalapit na NSW RFS 
Fire Control Centre:

Filipino | Tagalog

https://www.rfs.nsw.gov.au/
https://www.myfireplan.com.au/

