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Upang maprotektahan mo ang iyong sarili mula sa Tsunami ito'y 

nangangailangan ng paghahanda sa araw-araw at kailangang 

maging handa ka kung paano lilisanin agad ang lugar. Ang 

Tsunami ang dahilan ng paglaganap ng pagkasira noong ika11 ng 

Marso 2011 sa Eastern Japan Eartquake. Noong nakaraan ay 

nakaranas din ng pagkasira ang Shimane Prefecture na dala ng 

Tsunami noong nakalipas at kung magkakaroon ng lindol sa 

dagat ng Japan,maaari tayong ma apektohan. Alamin ang 

tungkol sa Tsunami at paghandaan ang pagdating na Tsunami. 

Paghahanda para sa 

pag-dating ng 

Tsunami    

 

 

                

Tsunami 
昭和 58 年隠岐の島町中村地区

の状況です。 

川を逆流することにより沿岸部

だけでなく内陸部でも被害が発

生する場合もあります。 

Pagkatapos ng tsunami, naging sanhi 

noong July 1993 sa Southwest 

Hokkaido Earthquake (yumanig ng 7.8), 

may mga bubong at sakahang nasira sa 

rehiyon ng Oki at sa Shimane 

Peninsula.  

Pagkatapos ng Tsunami,naging sanhi nung May 1983 sa Mid-Japan Sea 

Earthquake off the coast ng Akita Prefecture (yumanig ng 7.7),mayroong mga 

nasirang bubong, bangka at mga pasilidad sa daungan ng rehiyon ng Oki at sa 

Shimane Peninsula.  

Lindol sa Hokkaido 

Nakaraang Tsunami sa Shimane 

Photos: Okinoshima Town 

 

Okinoshima 

Photo: Bayan ng Tarō sa Kooperatiba ng Nangingisda , Miyako City, Iwate 

Prefecture  

 

Sinira ng Tsunami ang Pilapil (small dike) 

Dumating na tsunami sa ilog 

Lindol sa Rehiyon ng Chubu 

Okinoshima 

Mga nasirang bangka gawa ng  

Tsunami 

Okinoshima 

Mga nasirang bangka  gawa ng Tsunami- 

Photo: Okinoshima Town 

 

Ang Lindol sa mga Taga-Silangang 
Japan 

Shimane Prefecture 

津波
つ な み

災害
さいがい

に備えて
そな      

（タガログ語
ご

） 



Pumunta sa ligtas na lugar 

Mangyaring lumikas agad sa ligtas na 

lugar .  

Kung wala ng oras, lumayo at pumunta sa 

pinakamalapit na mataas na lupa.  

Lumikas agad kung mayroong 

babala o warning 

Kahit ang pag alog ay hindi malakas o 

kaya ay hindi mo naramdaman ay 

maaaring umatake muli ang 

Tsunami.Lumikas agad kapag narinig  

ang babala. 

Lumikas ng naglalakad  

Kung gagamit ang sasakyan ay 

maaaring maging sagabal ito sa 

daan. .Hangga’t maaari maglakad na 

lamang. 

Lumikas ng mabilis, kung kayo ay malapit sa dagat at nakaramdam ng lindol  
Kung nakaramdam ng malakas na pag alog ng lupa na malapit sa dagat , 

kung ang pag alog ay mahina pero mahaba, ay maaaring dumating ang 

tsunami.Lumayo agad sa tabing dagat at lumikas sa ligtas na lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga uri ng babala 
at patnubay 

Inaasahang taas ng Tsunami Pag hahayag 
pag may 
malaking 
lindol 

Mga dapat gawin Kapag 

ipinahiwatig sa 

numero 

(Taas) 

Babala pag may 

malaking Tsunami 

10m (malaki) (10m<taas) KYODAI- 
Malaking 

malaki 

 Lumikas sa mataas na lugar ang mga taong malapit sa ilog at baybay dagat. 

Ang Tsunami ay maaaring maulit. Pumunta sa ligtas na lugar hanggang matapos 

na ang babala ng Tsunami. 

Hanggat maaari ay lumikas sa mataas na lugar! 

 

１０ｍ （5m<taas≦10m）) 

５ｍ （3m<taas≦5m）) 

Babala ng Tsunami ３ｍ （1m<taas≦3m）) TAKAI-Taas 

Patnubay sa  
oras ng Tsunami １ｍ （0.2m<taas≦1m）) （wala） 

Lumayo kaagad ang mga taong nasa dagat. 

Huwag lumapit sa baybay dagat hanggat di nawawala ang babala ng Tsunami. 

※Kapag mataas pa sa magnitude 8 ang lindol (malaking lindol) ,ang inaakalang magiging taas ng Tsunami （malaki）（taas） ay sasabihin. 

Ang Tsunaming mas mataas pa sa sinasabi sa itaas ay maaring imistrayk sa lupa . Lumikas sa pinakamataas na lupang makikita mo.  

Tsunami Information 

Makinig mabuti sa Meteorological Agency para sa mga susunod pang babala 

Mga dapat sundin sa Paglayo sa Tsunami 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malakas ang kakayahan ng tsunami  
Ang pangkaraniwang alon(alon)di tulad ng tsunami 

Ito ay iasang malaking hugis ng tubig.  

Kahit na 50cm lamang ay di na makatatayo ang tao. 

Kapag 1metro ang taas ay maaaring maging sanhi  

Ng pagkasira ng mga tahanan.  

 

Ang Tsunami ay umuulit ng maraming Beses 
Ang pinakamahabang tsunami ay maaaring abuting ng isang 

araw.O kaya ay mas malaking tsunami ang dumating kaysa sa 

nauna. 

Mag-ingat kahit na malayo sa tabing dagat  
Ang Tsunami ay aapaw papunta sa lupa at mga ilog. Di lang 
sa malalpit sa dagat na lugar maging alisto sa babala ng 
tsunami. 

 

 

 

Tsunami Arrive Quickly! (Ang Tsunami ay mabilis dumating ) 

Ang layo sa Shimane prefecture na nangyaring lindol sa kalapit ng Akita ken at Nihonkai chuubu ay 700km.  

Pag katapos ng lindol, pagkalipas ng isa’t kalahating oras ay dumating sa baybayin ng Shimane ang tsunami.  

Kapag ang lindol ay nangyari sa dagat ng Shimane Prefecture ay maaaring dumating ng mabilis ang tsunami.  

TV & Radio 

Ang impormasyon sa lindol at tsunami ay 

bino-broadcast sa TV at radio.Ang portable 

radio ay maaring magamit sa 

power-outage. 

Government Wireless Warnings at 

iba pa 

Mayroong babala ukol sa paglikas at 

maaari itong i-broadcast sa munisipyo 

gamit ang wireless 

communication service. 

Mobile Phone 

Ang gobyerno ng Shimane at ilang 
mga munisipyo ay nagpapadala ng 
impormasyon ukol sa tsunami, 
lindol at ulat ng panahon sa 
pamamagitan ng mail kaya 
magparehistro sa “Shimane bousai 
mail”. 

Para madaling malaman ang mga impormasyon !! 
Nag mumula sa “Shimane bousai mail” ang impormasyon sa lindol at tsunami.  

Kung magpapa-rehistro ay makakatanggap kayo ng impormasyon sa inyong mobile phone 

 tungkol sa tsunami at lindol mula sa meteorological information, sa tamang oras.(wikang hapon)  (Tagalog) 

 Magpadala ng blankong mensahe sa  bousai-shimane-tl@xpressmail.jp  

Makakatanggap ng registration message. Iclick ang adres at iregister ang  

“haishin kibou jouhou” 

Pagkuha ng Impormasyon  

Special Features of Tsunami (Mga Katangian ng Tsunami) 

Rain, 
Earthquake 

Tsunami 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shimane Prefecture Disaster Prevention Department Disaster & Crisis Management Division 

Tel: 0852-22-5885 

1 Tono-machi, Matsue-shi, Shimane-ken〒690-8501 

URL: http://www.pref.shimane.lg.jp/bosaikikikanri/  

Paraan ng pag kuha ng impormasyon sa panahon ng kalamidad 

Pag-gamit ng Emergency Messaging Service (171) 

 Idayal lamang ang ‘171’ at sundin ang voice- guidance upang marekord at mai-playback ang mensahe mo. 

Paano gagamitin ang Emergency Message Board 

                                  Mula sa iyong mobile phone sa top ng Web Service Page ay iclick ang ‘Disaster Message Board’ at  

                                   Magrehistro at ikumpirma ang iyong mensahe 

 Pag-usapan ang paraan ng pagtulong sa matatanda ayon 

paglikas 

Pag-usapan kung paano magtutulungan                   

o makakatulong sa mga matatanda, mga may kapansanan, walang kakayahan 

kumilos, mga buntis, mga bata, at mga taga-ibang bansang residente ang 

paglikas. 

Pag usapan ng pamilya 

Pag usapan kung paano lilikas mula sa Tsunami-Saanng 

lugar lilikas at paano kayo mag-tatawagan. Kapag napag 

desisyonan ay isulat sa papel at i-display sa madaling 

makita ng bawat isa. 

Alamin Kung Saan ang lugar ng delikado sa tsunami 
 
Ang Prefecture ay nagsa-survey  
Kung saan ang nagbabaha  
dulot ng tsunami. 
※Ang survey ay ipapaalam  
Kapag alam na ang resulta. 

Sumali sa pagsasanay ukol sa kalamidad 

Sumali sa pag sasanay para  
makatulong sa inyong siyudad,  
bayan, o village. 

Maghanda ng Emergency Goods 
Ihanda ang emergency goods na maaring madala kaagad! 
 

Halimbawa ng mahahalagang bagay: 

●Para sa tatlong araw na pagkain (tinapay, delata o sardinas, supplements, kendi/chocolates,  

tubig na maiinom (about 3L per person per day) 

●Mga bagay na magagamit sa paglikas (flashlight, portable radio, batteries, helmet/headscarf） 

●Mga bagay sa oras ng kagipitan (iniinom na gamot, band-aids, disinfectant, digestion medicine, constipation relievers, tampons） 

●Mga kagamitan sa pamumuhay (gloves, a can opener, a lighter/matches, a knife, portable toilet) 

●Importanteng bagay (Cash, 10 yen coins (for public phones), bank book, insurance papers, driver’s license (copy), inkan/personal na selyo) 

●Mga kasuotan（Underwear/socks, long-sleeved tops, long pants, warm clothes, rain coats o kapote）        

Itong serbisyong ito ay 

maaari magamit kapag 

nangyari ang 

kalamidad,para 

malaman ang lokasyong 

ng iyong mga kaibigan at 

pamilya 
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