


    ●Checklist ng emergency supplies●
Mangyaring lagyan ng ✓ sa loob ng □ ang para sa mga gamit na handa na.

【Emergency kit】
Pangalan ng gamit

Pagkain pang-emerhensiya

Inuming Tubig

Portable na radyo (reserbang baterya)

Flashlight (reserbang baterya/bombilya)

Helmet (disaster hood)

Lighter (posporo)

Mga kutsilyo, abrelatas, pambukas ng bote

Tisyu

Tuwalya

Plastik na supot

Panlabas na damit

Damit-panloob

Pantrabahong guwantes

Kailangang mga gamot, medicine handbook

Mahalagang kagamitan 

Pera

Kopya ng health insurance card

Cellphone

Tseke Tseke

Tseke Tseke

Pangalan ng gamit

Pangalan ng gamit Pangalan ng gamit

(gamot sa sugat, band-aid, antipyretic, gamot sa sipon, 
 gamot sa sikmura, pampatak sa mata, atbp.)

【Emergency stockpile】

Mga pagkain

Pagkain

Pagkain

Tubig (3L kada tao bawat araw)

Gasolina

Kumot, tuwalya, sleeping bag, atbp.

Sipilyo, sabon, tuwalya, dry shampoo, atbp.

Kaldero, takure

Plastic wrap, aluminum foil

Wet wipes, toilet paper

Portable toilet

Bisikleta

Mga kagamitan (lubid, crowbar, pala, atbp.)

(mga de-latang pagkain, ready-to-eat food, 
dried food, at mga dietary supplement)

(rekado, soup, miso soup, atbp.)

(tabletop stove, gasul, 
reserbang silindro ng gas, atbp.)

(hardtack, delatang 
 pagkain, atbp.)

(tsokolate, cough drops, 
 dried plums, atbp.)

(passbook, 
 inkan/selya, atbp.)

Mga Katanungan: Fujieda City, General Affairs Department, Crisis Management Center
Large-scale Disaster Countermeasures Division TEL: 054-643-3119
Regional Disaster Preparedness Division TEL: 054-643-2110

Mask, disposable body warmers, 
dyaryo, sewing kit, atbp.

Mga reserbang salamin sa mata, 
reserbang hearing aid, atbp.

(disposable chopsticks, paper plates, paper cups, atbp.)
Disposable tableware

Thermometer, mga gamot at first aid kit

Halimbawa: Mga Sanggol - disposable na diaper, bote ng sanggol, atbp.
Halimbawa: Mga matatanda - baston, mga produktong pangangalaga sa  
   matatanda, pustiso, salamin sa mata, atbp.
Halimbawa: Kapag may kasamang taong may kapansanan ... disability  
    certificate, baston, atbp.

Idagdag kung anuman ang kailangan 
ayon sa sitwasyon ng iyong pamilya!

Imbak na pagkain para sa mga taong may naiibang pangangailangan.
Inirerekumenda na mag-ipon sa bahay ng pagkain na hindi kukulang para sa 2 linggo para sa mga 
taong may mga naiibang pangangailangan.
Halimbawa: Mga sanggol/matatanda - powdered milk, malambot na ready-to-eat food, pinalapot na pagkain, pagkaing mababa sa potasyo, atbp.
Halimbawa: Mga may alerhiya sa pagkain - hypoallergenic powdered milk , pagkain ng sanggol, pagkaing pang-emerhensya,  mga 
pagkain na nakasanayang kainin, atbp.

Tips
Mga ibang paggamit sa mga pang-araw-araw na kagamitan
Diyaryo: sapin, insulation laban sa lamig.
Plastic wrap: magagamit kapalit ng bendahe para sa sugat.
Plastik na supot/Supot ng basura: Kapote, insulation laban sa lamig.

Mga payo para sa mga dayuhan
upang bawasan ng mga epekto

ng sakuna:  Cabinet Office website, 
QR Code⇒ Panahon ng sakuna    ・ Ipaalam sa iba na ikaw ay may alerhiya.

                                      ・ Alamin ang mga sangkap sa mga pagkain at mga relief goods (para sa mga allergen)


