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Pananatili at Pagtatanggol
KUNG HINDI KAYO HANDA, ANG PANANATILI AT PAGTATANGGOL AY MAAARING MAGING MAPANGANIB
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NA ANG NSW RFS AY
NAGREREKOMENDA
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Kung ang araw ay
‘Catastrophic’ (Lubos Na
Kapahamakan) ang antas
ng panganib sa sunog
Kung ang araw ay ‘Extreme’
(Sukdulan) ang panganib sa
sunog at ang inyong tahanan
ay hindi bukod-tanging
dinisenyo, itinayo o binago
upang matagalan ang sunog
Kung ang inyong propyedad
ay hindi mabuting naihanda at
hindi maipagtatanggol
Kung ang inyong damdamin ay
hindi handa at hindi malakas
ang inyong katawan.

Sa pagpili na Manatili at
Magtanggol, kayo at ang
inyong pamilya ay maaaring
manganib sa malubhang
kapinsalaan o kamatayan.
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Hindi lahat ng tahanan ay maipagtatanggol, at hindi lahat ng tao
ay nakakayanan ang hirap ng pananatili upang magtanggol ng
kanilang tahanan. Mahalagang pag-isipan ninyo ang sitwasyon
ng inyong sarili at pamilya kapag nagpapasiya tungkol sa gagawin
ninyo at ng inyong pamilya.
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