
MAGHANDA NG PANG-EMERGENCY KIT
Sa isang emergency, maaari ka lang magkaroon ng kaunting panahon upang lumikas. 
Narito ang ilang iminumungkahing gamit na dapat isaalang-alang.

IYONG LISTAHAN SA PAG-EMPAKE

 Tatlong araw na supply ng de-boteng tubig (isang galon kada tao para  

sa bawat araw) 

 First aid kit, mahahalagang gamot at salamin sa mata 

 Tatlong araw na supply ng nakabalot, pinatuyo at de-latang pagkain 

 Manual na pambukas ng lata 

 Pagkain at carrier ng alagang hayop 

 Nabibitbit na radyo at mga flashlight na may mga ekstrang baterya na nasa 

mga waterproof na bag 

 Isang ekstrang set ng mga susi ng kotse, pera at credit card 

 Mga espesyal na gamit para sa mga sanggol

 Cell phone na may mga charger at reserbang baterya

 Pito para sa paghingi ng tulong

 Overnight bag na may mga damit at toiletry

 Facial mask

 Hand sanitizer

 Fire extinguisher 

 Mga mahalagang dokumento

MGA GAMIT PARA SA MGA MATANDA  
AT TAONG MAY KAPANSANAN

 Mga kagamitang medikal (kabilang ang mga baterya at charger)

 Mga Iniresetang Gamot

 Listahan ng mga provider ng medikal na supply, supply mula sa 

parmasya at medikal na device, kabilang ang mga numero ng telepono

 Mga kopya ng mga reseta, utos ng mga doktor at serial number ng 

mga medikal na device

 Mga ekstrang salamin sa mata at hearing aid (kasama ang mga 

ekstrang baterya)

 Mga medical alert tag o medikal na pulseras o nakasulat na 

paglalarawan ng iyong kapansanan at/o mga pangangailangan 

kung hindi mo mailarawan ang sitwasyon sa isang emergency

 Pantulong na teknolohiya at/o mga tool sa komunikasyon

 Madaling mapuntahang bahay

 Service animal

Magplano para sa kaligtasan gamit ang mga tip, video at checklist sa sdge.com/emergency.

Sundan kami sa:



IMPORMASYON SA SAKUNA
Sa isang emergency, ang pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin ay maging handa.

SDG&E®

Tumawag sa 1-800-411-7343 o bumisita sa sdge.com/safety para sa higit 

pang impormasyon. 

Mga Community Resource Center
Sa panahon ng mahabang Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng 

Publiko, magbubukas kami ng mga resource center. Maghanap ng resource 

center sa sdge.com/resource-centers.

Maghanda San Diego
Opisina ng Mga Serbisyong Pang-emergency ng County. Mag-sign up para sa 

mga abiso kung sakaling magkaroon ng emergency: readysandiego.org

I-download ang SD Emergency app
https://www.readysandiego.org/SDEmergencyApp/
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American Red Cross 
San Diego/Imperial Counties Chapter.

Tulong bago, habang at pagkatapos ng mga emergency. 

County ng San Diego/Imperial: redcross.org/sandiego

County ng Orange: redcross.org/oc

211 Hotline 
Ang SDG&E at 211 ay nagtulungan upang magbigay ng naaangkop 

na impormasyon at mga serbisyo upang dagdagan ang kahandaan 

at katatagan ng sarili sa panahon ng PSPS at mga emergency. 

Maaaring kabilang sa mga serbisyo ang tulong na transportasyon, 

backup na kuryente, mga gamit sa paghahanda, seguridad sa 

pagkain, pansamantalang tirahan at mga pagsusuri sa kalusugan. 

Matutulungan ka ng live na operator na mahanap ang kailangan mo 

sa iyong lokasyon, i-dial lang ang 211. 

News Radio AM 1600 KOGO 
Makinig sa KOGO para sa mga pinakabagong impormasyon  

sa panahon ng emergency.

I-DIAL ANG 911
PARA SA PULISYA,  
SUNOG, AT MGA MEDIKAL  
NA EMERGENCY

KALIGTASAN MULA 
SA WILDFIRE


