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Ayon sa resulta ng disaster prevention awareness survey sa Mie Prefec-
ture  sa taong 2022, humigit kumulang 45% sa pamamahay sa prefecture  
ay hindi fixed at madaling matumba ang mga appliances at furnitures 
n i t o .



Unahin ang paglikas ng mga taong nangangailangan ng tulong 
sa paglikas, gaya ng mga bata at matatanda.

Sa pagsisiyasat sa kaalaman ng residente kaugnay sa pag-iwas sa 
kalamidad sa taong 2018, nasa may 46% ng residente ang hindi pa 
nagkakabit ng kanilang mga kagamitan sa dingding at sahig sa kanilang mga 
bahay.
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school student upang hindi mawala sa isip ng mga tao ang kamalayan sa krisis.
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Ayon sa resulta ng disaster prevention awareness survey sa Mie Prefecture  sa 
taong 2022, pagkalipas ng ilang  buwan pagkatapos ng Great East Japan Earth-
quake ay unti unting kumukupas ang awareness ng mga tao sa krisis. Pero Lumi-
pas ang mga taon tumataas ulit ung awareness ng mga tao dahil sa dumadaming 
lindol sa mga nakaraang taon. Mula sa 30.6% ratio nung nakaraang taon ay 
tumaas hanggang 35.3%.



Sa isinagawang survey tungkol sa kamalayan ng mga naninirahan sa prepektura (Mie 
Prefecture) kaugnay ng disaster prevention noong 2018, lumabas na mula sa 28.5% ay 
umakyat sa 44.3% ang porsyento ng mga sumagot na “May kamalayan ako sa krisis 
noong naganap ang Kalamidad sa Silangang Hapon ngunit nawawala ito sa paglipas ng 
panahon. Pero dahil sa madalas na paglindol nitong mga nakaraang taon ay lumawak 
muli ang aking kamalayan.” Talakayin kung ano ang makakayang gawin ng mga high 
school student upang hindi mawala sa isip ng mga tao ang kamalayan sa krisis.
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Paglikas para 
sa mga 

matatanda

Instruksyon 
para sa 
paglikas.
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May mga taong hindi lumilikas agad kahit na naglabas ng evacuation order dahil iniisip nila na "okay lang 
kami dito" "hindi naman siguro big deal". Ito ay tinatawag na normality bias". Pero kahit ganon pa man, mag 
isip ng paraan kung paano kausapin para ma ilikas ang mga taong iyon.
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Subukang mag-isip kung paano pangalagaan ang mga taong nangangailangan ng tulong sa paglikas,  
gaya ng mga matatanda at may kapansanan, maging mga kababaihan.

Upang mapagaan ang loob ng mga nasalanta ng Kalamidad sa Silangang Hapon, ang mga high school student 
ay nagsagawa ng mga pagtatanghal ng koro, dula, at iba pa. Talakayin kung ano makakayang gawin sa iyong 
paaralan.
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 　Kung may dumating na isang refugee sa iyong paaralan, isipin ang kapasidad ng eskwelahan at kung ilang tao 
ang mkakapagevacuate dito. Ang living space bawat tao ay sinasabing hindi bababa sa 3.5 ㎡. Kailangan din mag 
secure ng kahit na maliit na daanan bawat upang makadaan ang mga tao.

Subukang mag-isip kung paano pangalagaan ang mga taong nangangailangan ng tulong sa paglikas,  
gaya ng mga matatanda at may kapansanan, maging mga kababaihan.

Upang mapagaan ang loob ng mga nasalanta ng Kalamidad sa Silangang Hapon, ang mga high school student 
ay nagsagawa ng mga pagtatanghal ng koro, dula, at iba pa. Talakayin kung ano makakayang gawin sa iyong 
paaralan.
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Resulta ng Imbestigasyon sa Tinatayang Pinsalang Idudulot ng Lindol sa Mie Prefecture (Marso 2014)

Resulta ng Imbestigasyon sa Tinatayang Pinsalang Idudulot ng Lindol sa Mie Prefecture (Marso 2014)

Resulta ng Imbestigasyon sa Tinatayang Pinsalang 
Idudulot ng Lindol sa Mie Prefecture (Marso 2014)

Distribution Map ng Tinatayang Oras ng Pagdating ng Malalaking Alon na may Lalim na 30cm
Ang mapa sa panganib ng 
malalaking alon ay nagpapakita 
kung “hanggang saan kayo 
dapat lilikas” habang ang 
Distribution Map ng Tinatayang 
Oras ng Pagdating ng 
Malalaking Alon na may Lalim 
na 30cm ay nagpapakita kung 

“saang direksyon lilikas at 
kailan”.
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Ang Japan Meteorological Agency ay maglalathala ng disaster prevention weather information 
upang ipahayag kung may paparating na sakuna patungkol sa malakas na ulan at mga bagyo. Sa 
kabilang banda, ang mga lokal na lungsod at bayan ay maaaring mag-isyu ng mga evacuation 
order. Kung nakakaramdam ka ng panganib, lumikas sa lalong madaling panahon. BosaiMie.jp

malalaking alon ay nagpapakita 

Distribution Map ng Tinatayang 
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Sa simula pa lang, nagbabala at nananawagan ang Japan Meteoro-
logical Agency para sa mga sakuna tulad ng malakas na ulan, lindol, 
tsunami, at bagyo. Dagdag pa rito, sa hinaharap, kung magkakaroon 
ng mas matinding sakuna sa hinaharap, itataas nila sa “heightened 
emergency warnings” ang pag announce para alerto ang mga tao 
doon.
Kung ang isang ""heightened emeregency warning"" ay itinalaga sa 
lugar ninyo, ito ay nangangahulugan na ang mga ganitong sakuna ay 
dumadating taga sampuing taon. Kaya pansinin natin ang inilabas na 
babala tungkol sa paglikas, at mag-ingat palagi para sa ating buhay.
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