
PARA SA HIGIT PANG IMPORMASYON, MAKIPAG-UGNAYAN SA:  

Hawaii Department of Health Alcohol and Drug Abuse Division 
601 Kamokila Blvd. #360 Kapolei, HI 96707 

(808) 692-7506  |  health.hawaii.gov/substance-abuse

WALANG DISKRIMINASYON SA MGA SERBISYO:  

Nagbibigay kami ng access sa aming mga programa at aktibidad nang walang pagtatangi sa lahi, kulay, bansang pinagmulan  
(kabilang ang wika), edad, kasarian, relihiyon, o kapansanan. Sumulat o tumawag sa Opisyal sa Apirmatibong Aksiyon (Affirmative Action 

Officer) sa P.O. Box 3378, Honolulu, HI 96801-3378 o sa (808) 586-4616 (voice/TTY) sa loob ng 180 araw mula noong nangyari ang problema.

Pinopondohan ng Pangasiwaan ng Mga Serbisyo sa Pag-abuso sa Kontroladong Kemikal at Kalusugan ng Pag-iisip  
(Substance Abuse and Mental Health Services Administration) sa pamamagitan ng Gawad ng Estado sa Pagtugon sa Sakuna sa Hawai‘i 

(Hawai‘i Disaster Response State Grant).

HULYO 2022



PAGHAHANDA SA IYONG 
‘OHANA PARA SA MGA 

EMERGENCY







ALOHA KAKOU,
Ang Estado ng Hawai‘i ay kamakailang humarap sa ilang likas na sakuna tulad ng Bagyong Lane, Bagyong Olivia,  
pagputok ng Kilauea, at pagbaha sa Kaua‘i. Ang mga likas na sakuna lamang na ito ay nagdulot na sa ating estado 
ng higit sa $900 milyong halaga ng pinsala sa ekonomiya at nagresulta sa malubhang epekto sa impraestruktura ng 
ating estado kabilang ang mga pagkawala ng kuryente, abala sa transportasyon, kakulangan sa ating mga sistema 
ng komunikasyon, at pagkagambala sa mga supply chain. Bilang mga indibidwal, tumutugon tayo sa mga sakuna sa 
iba’t ibang paraan. Para sa ilan, maaari itong maging karanasang nagdudulot ng trauma na lubos na nakakaapekto sa 
kalusugan ng kanilang pag-iisip at pag-uugali, habang ang iba ay mukhang hindi naaapektuhan.

Nakatanggap ang Dibisyon ng Pag-abuso sa Alak at Droga (Alcohol and Drug Abuse Division, ADAD) ng Departamento 
ng Kalusugan (Department of Health, DOH) ng Hawai‘i ng gawad mula sa pederal na pamahalaan noong 2020 para 
tugunan ang mga epekto ng mga likas na sakuna sa kalusugan ng pag-uugali. Sa pamamagitan ng gawad na ito, 
nakipagtulungan ang ADAD sa Dibisyon ng Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Pamilya (Family Health Services Division) 
at Dibisyon ng Kalusugan ng Pag-iisip ng Nasa Hustong Gulang (Adult Mental Health Division) ng Tanggapan ng 
Kahandaan sa Pampublikong Kalusugan (Office of Public Health Preparedness) ng DOH upang magpamahagi ng mga 
mapagkukunan sa kahandaan at pagtugon sa sakuna na may kasamang pagtuon sa kalusugan ng pag-iisip. 

Sa pakikipagtulungan sa Māpuna Lab sa University of Hawai‘i sa Mānoa Thompson School of Social Work and Public 
Health, binuo ang Serye ng Kultural na Pagsasanay sa Pagtugon sa Sakuna na ‘Ulu (‘Ulu Disaster Response Cultural 
Training Series) upang balangkasin sa ibang paraan kung paano tinitingnan ng isang tao ang mga likas na sakuna sa 
pamamagitan ng lente ng kultura ng isang Katutubo ng Hawai‘i at Taga-Isla Pasipiko. Tinatalakay ng kanilang may 
anim na bahagi na serye ng webinar ang mga sakuna bilang mga oportunidad para lumago, at tumutugon ito sa mga 
paksa ng Kahandaan sa Sakuna, Seguridad sa Pagkain, Seguridad sa Pabahay, Seguridad sa Paaralan, Pangangalaga 
ng Bata, at Trabaho, Pagpigil sa Karahasan, at Pamamahala ng Stress at Kawalan ng Nakakasalamuha. Ang balangkas 
ng ‘Ulu ang pundasyon ng seryeng ito sa web, na kumakatawan sa muling pagsilang, pagsibol, paglaganap, at 
pangangalaga. Ipinapakita ng mga bahagi sa labas ng ‘ulu ang maraming paraan kung paano tayo tumutugon sa 
sakuna. Maaaring i-access ang Mga Kultural na Pagsasanay sa Pagtugon sa Sakuna na ‘Ulu sa https://uludrs.com at 
available ito sa network ng pag-aaral tungkol sa pampublikong kalusugan na TRAIN ng Hawai‘i, na nagawa dahil sa 
gawad mula sa Tanggapan ng Kahandaan sa Pampublikong Kalusugan ng DOH.

Binuo ang booklet na ito upang tugunan ang kalusugan ng pag-iisip at mabuting kalusugan kasama ang tradisyonal 
na impormasyon tungkol sa pagpaplano at pagtugon sa sakuna. Ipinapakita nito kung paano pinakamahusay na 
masusuportahan ang iyong sarili at ang iba bilang paghahanda sa sakuna, pati ang mga karaniwang reaksyon na 
maaaring maranasan natin at ng ating mga mahal sa buhay pagkatapos ng malaking sakuna. Ang pagkakaroon 
ng plano sa panahon ng sakuna, paghahanda sa iyong tahanan, at pagsasanay kasama ang iyong pamilya ay 
nakatutulong na mabawasan ang stress na dulot ng mga sakuna. Gayunman, kung nakararanas ka o ang isang taong 
kilala mo ng pagkabigat ng damdamin, makipag-ugnayan sa Hawai‘i CARES sa 1-800-753-6879 para sa suporta at 
mga mapagkukunan.

Mangyaring Ihanda ang Iyong ‘Ohana para sa mga emergency. Mahalo.

Taos-puso,

John Valera, AICP 
Gumaganap na Tagapangasiwa 
Dibisyon ng Pag-abuso sa Alak at Droga
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PANIMULA

Ang pagpaplano para sa sakuna ay maaaring makabawas sa ating pagkabalisa at stress bago ang, sa panahon ng, at 
pagkatapos ng isang sakuna. 

MGA BENEPISYO SA PAGIGING 
HANDA₼

PAGHAHANDA PARA SA MGA 
EPEKTO SA EMOSYON AT 
LIPUNAN NG MGA SAKUNA AT 
EMERGENCY†

• Ang pagiging handa ay maaaring makabawas sa 
takot, pagkabalisa, at pagkawala na kaakibat ng mga 
sakuna. Dapat alamin ng mga komunidad, pamilya, at 
indibidwal kung ano ang dapat gawin kung magkaroon 
ng sunog at saan makakahanap ng masisilungan sa 
panahon ng bagyo. Dapat silang maging handa sa 
paglikas mula sa kanilang mga tahanan at humanap 
ng masisilungan sa mga pampublikong tirahan at 
alamin kung paano pangalagaan ang kanilang mga 
pangunahing medikal na pangangailangan.

• Maaari ding mabawasan ng mga tao ang epekto ng 
mga sakuna (flood proofing o paglalagay ng mga 
estrukturang proteksiyon sa baha, pagtaas sa bahay o 
paglipat ng bahay palayo sa kapahamakan, at pagtiyak 
na ligtas ang mga bagay na maaaring kumalag o 
umuga sa lindol) at sa ilang pagkakataon ay ganap 
nilang maiiwasan ang panganib.

• GUMAWA NG PLANO : Maaaring makatulong ang 
paggawa ng plano ng pangangalaga sa sarili bago ang 
isang sakuna o emergency. Tunay na makatutulong sa 
panahon ng emergency ang pag-asa, pagsubaybay, 
at pag-unawa sa mga reaksiyon mo at ng iyong mga 
mahal sa buhay. Maaari mong tanungin ang iyong 
sarili ng ilan sa mga sumusunod na tanong at isulat 
ang mga sagot sa ibaba:

• Paano mo natutukoy kapag nase-stress ka na?

• Paano ka kumikilos at ano ang  
nararamdaman mo?

• Ano ang mga personal na bagay sa iyong buhay 
o aksiyong ginagawa mo para bumuti ang 
pakiramdam mo? Maaari kabilang dito ang pisikal, 
emosyonal, pangrelasyon, espirituwal, at kultural 
na suporta.

• Paano mo hinaharap ang stress?

• Ano ang tatlong bagay na maaari mong gawin 
para mabawasan ang bigat ng damdamin 
pagkatapos ng nakaka-stress na karanasan?
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• MAGING KONEKTADO: Mahalaga ang ating mga 
koneksiyon sa iba sa pagpapataas ng ating katatagan 
at pag-ahon pagkatapos ng mga sakuna. Isipin ang 
tungkol sa:

• Sino sa iyong network, mga kaibigan, at pamilya 
ang malalapitan mo kapag nakararanas ka ng mas 
mataas na stress? Maging partikular, at ipaalam sa 
mga taong ito na sila ang iyong mga tagasuportang 
tao kung magkaroon ng mga sakuna/emergency. 
Magsama sa iyong listahan ng mga contact mula 
sa labas ng lugar mo.

• Sino ang kilala mo na? Sino ang itinuturing mong 
bahagi ng iyong komunidad? Sino ang iyong mga 
kapitbahay? Ipakilala ang iyong sarili. Magsimula 
ng pag-uusap tungkol sa kung paano maaaring 
makaapekto ang emergency sa iyong lokal  
na komunidad.

• ALAMIN ANG MGA SERBISYO SA IYONG LUGAR:  
Anong mga serbisyo ang ina-access mo at ng 
iyong mga mahal sa buhay sa lokal na komunidad 
ninyo para mapataas ang kabutihan ng kalusugan 
at mabawasan ang stress? Maaaring ito ay mga 
panlibangang aktibidad, pati mga pormal na 
serbisyo tulad ng pagpapayo. Isipin kung paano 
mo ipagpapatuloy ang mga aktibidad na ito sa 
panahon ng sakuna o emergency. Ang Hawai‘i CARES 
ay isang magandang mapagkukunan para sa mga 
nangangailangan ng tulong. Mayroong mga nagsanay 
na tagapayo at makatutulong silang ikonekta ka sa 
mga lokal na mapagkukunan kabilang ang suporta 
sa krisis, mga mapagkukunan sa kalusugan ng pag-
iisip, o mga serbisyo sa paggamot sa paggamit ng 
kontroladong kemikal. Tawagan ang Hawai‘i CARES sa 
1-800-753-6879 o bisitahin ang  
https://hicares.hawaii.gov/.

• MAGING ORGANISADO: Ang pagiging organisado ay 
nakatutulong sa atin na magkaroon ng pakiramdam 
ng kontrol pagkatapos ng emergency.

• Paano ka kokonekta sa mga miyembro ng iyong 
pamilya kabilang ang mga anak mo pagkatapos 
ng mga sakuna o emergency?

• Aktibo mo bang napamamahalaan o ng iyong mga 
mahal sa buhay ang anumang kondisyon sa pisikal 
na kalusugan o kalusugan ng pag-iisip?

• Ilista ang anumang uri ng gamot o medikal na 
tulong na kasalukuyang inaasahan mo sa iyong 
plano ng pangangalaga sa sarili at isama ang mga 
ito sa kit mo.

• Ano ang mga bagay sa iyong buhay na hindi 
maaaring palitan, at na may malaking kahulugan 
para sa iyo o iyong mga mahal sa buhay? 
Pag-isipan ang mga paraan kung paano mo 
mapoprotektahan ang mga bagay na ito sa isang 
emergency. Nakapagpapagaan ng damdamin ng 
ilang tao sa panahon ng paglikas ang pagdala 
ng bagay na nagpapaalala sa kanila ng kanilang 
tahanan/komunidad.

• Paano mo pamamahalaan at pangangalagaan 
ang iyong mga alagang hayop sa isang sakuna/
emergency? Ang mga alagang hayop ay maaaring 
mahalagang bahagi ng ating buhay, at nagbibigay 
sila ng ginhawa at suporta.
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CHECKLIST NG MGA SUPPLY PARA SA EMERGENCY

TIPUNIN ANG IYONG  
MGA SUPPLY PARA  
SA EMERGENCY
Kadalasang limitado ang mga serbisyo sa tubig, 
kuryente, telepono, at likas na gas sa panahon ng 
sakuna. Maaaring magsara ang mga tindahan at, kung 
magbukas ang mga ito, maaaring limitado ang mga 
supply. Maaaring abutin nang ilang linggo para maibalik 
ang mga stock sa mga tindahan sa Hawai‘i. Magandang 
ideya na panatilihing may laman ang iyong mga pang-
emergency na kit at handang dalhin ang mga ito sa 
lahat ng oras.

Una, maghanda ng kit para sa kaligtasan ng buhay sa 
tahanan (home survival kit) sa sitwasyong kailangan 
mong sumilong sa kasalukuyang tirahan nang ilang 
panahon. Sa pinakamababa, tiyaking mayroon kang 
tubig, pagkain, mga supply para sa paunang lunas 
at kalinisan ng katawan, damit at sapin sa higaan, 
mga tool, at espesyal na gamit para sa mga medikal 
na kondisyon. Kahit papaano, inirerekomenda ang 
pagkakaroon ng supply para sa dalawang linggo. Kung 
kaya mong gawin ang higit pa rito, magdagdag ng sapin 
sa higaan, panlibangan, o iba pang supply. Maaari mong 
itabi ang iyong kit sa malaking lalagyan na may takip, 
plastik na imbakang kahon na may takip at gulong, 
backpack para sa camping, o duffel bag.

Ikalawa, maglagay ng marami sa mga gamit na ito 
hangga’t makakaya mo sa madaling dalhing “go 
kit” para maging handa sa sitwasyon kung kailan 
kailangan mong lumikas. Ang mga pang-emergency na 
masisilungan sa paglikas ay WALANG pagkain, tubig, 
o mga supply. Kung magdedesisyon kang lumipat sa 
isang masisilungan sa paglikas sa panahon ng bagyo, 
dapat kang magdala ng sarili mong mga supply para sa 
sakuna, kaya dapat kang magdala ng marami ng iyong 
pang-emergency na kit hangga’t maaari.  Magandang 
imbakang lalagyan ang waterproof na backpack. Maaari 
ka ring gumamit ng bag na may gulong o limang galong 
balde na may takip. 

Ikahuli, tiyaking magtatabi ka ng mga pang-emergency 
na supply sa ilang lugar, tulad ng sa paaralan o sa 
trabaho. Hindi mo malalaman kung kailan o saan tatama 
ang sakuna.
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 □ TUBIG NA NAKAIMBAK SA MGA PLASTIK NA LALAGYAN

 Mainam ang isang galon kada tao kada araw para sa dalawang linggo. Mas mainam kung mas marami.

 □ HINDI NABUBULOK NA PAGKAIN

  Mga ready-to-eat na de-latang pagkain kabilang ang: karne, isda at manok, mga prutas, gulay, at sabaw pati juice, 
karaniwang isinasama sa pagkain (asin, asukal, paminta, mga pampalasa, atbp.), energy bar, bitamina, pagkain para 
sa mga sanggol, at paboritong meryenda.

 □ DAMIT AT SAPIN SA HIGAAN

  Isang kompletong pamalit ng damit kada tao, diaper para sa mga sanggol, matibay na sapatos o pantrabahong 
bota, damit para sa ulan, kumot o sleeping bag, sombrero at guwantes, salamin sa mata.

 □ MGA TOOL AT SUPPLY

  Plano sa emergency, cash, mahahalagang dokumento (mga sertipiko ng kapanganakan, mga Social Security card, 
patakaran sa insurance, atbp.), mga papel na baso, plato, at plastik na kubyertos, radyo na pinapagana ng baterya 
at karagdagang baterya, flashlight at karagdagang baterya, cash o traveler’s check at barya, mano-manong 
abrelata, utility na kutsilyo, guwantes, pamuksa ng apoy, tent, plais, duct tape, compass, waterproof na posporo, 
aluminum foil, plastik na imbakang lalagyan, signal flare, papel, lapis, pantahi, dropper ng gamot, wrench, sipol, 
plastik na sheet, mapa.

 □ KIT NG PAUNANG LUNAS

  Magsama ng mga band-aid, pamunas na may alkohol, 
antibiotic na cream at iba pang supply para sa 
pangangalaga ng sugat. Magdagdag ng mga over-the-
counter na gamot tulad ng Ibuprofen o aspirin, antacid, 
ipecac o activated charcoal (pampasuka), pampadumi, 
o pampalambot ng dumi.

 □ MGA INIRERESETANG GAMOT

  Makipag-usap sa iyong provider ng pangangalagang 
pangkalusugan para makatanggap ng 
karagdaganggamot kung posible. Magsama ng mga 
inireresetanggamot tulad ng insulin, gamot sa puso 
at presyon ng dugo, pati na ng karagdagang pares ng 
salamin sa mata. (TANDAAN: Nawawalan ng bisa ang 
mga inireresetang gamot at kailangang palit-palitan.)

 □ SANITASYON

  Toilet paper, wet wipes, sabon, likidong detergent, mga 
supply para sa babae, deodorant, toothpaste o mga 
supply para sa pustiso, sipilyo, mga plastik na supot 
ng basura at panali, plastik na balde na may mahigpit 
na takip, pandisimpektang spray, sunscreen, mosquito 
repellent at pambahay na bleach.

CHECKLIST NG MGA SUPPLY PARA SA EMERGENCY‡

Talakayin ang mga listahang ito kasama ang iyong pamilya upang matukoy kung anong mga gamit ang 
pinakamakabuluhan para sa pamilya mo.

Checklist ng Mga Supply para sa Emergency  |   8



MGA SUPPLY PARA SA 
MGA ALAGANG HAYOP

Ang mga alagang hayop, tulad ng mga tao, ay 
nangangailangan din ng mga supply para sa emergency. 
Narito ang ilang bagay na maaaring mainam na ilagay 
mo sa pang-emergency na kit ng iyong alagang hayop.

 □ Tubig at pagkain (supply ng de-latang pagkain at 
nakaboteng tubig para sa dalawang linggo)

 □ Supply ng mga gamot (nawawalan ng bisa ang mga 
inireresetang gamot at kailangang palit-palitan) para 
sa dalawang linggo 

 □ Mga kopya ng mga medikal na rekord ng iyong 
alagang-hayop

 □ Mga laruan

 □ Mga naitatapong litter tray para sa mga pusa, pati 
mga cat litter o paper towel

 □ Mga plastik na supot para tapunan ng basura

 □ Pambiyaheng bag, crate, o carrier para madala ang 
iyong alagang hayop, pati na mga liner ng crate

 □ Harness at leash (inirerekomenda ang mga harness 
para sa kaligtasan)

 □ Mahabang leash o patpat, lalo na para sa  
malalaking aso

 □ Pinggan para sa pagkain

 □ Kamakailang litrato ng iyong (mga) alagang hayop

 □ Kumot na pang-init

 □ Impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa beterinaryo
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MGA PAGHAHANDA PARA SA BAGYO§

Matatagpuan ang mga isla ng Hawai’i sa gitna ng daanan ng mga bagyo. Nangyayari ang panahon ng bagyo 
mula Hunyo 1 hanggang Nobyembre 30, bagaman batid rin na nagkakaroon ng mga bagyo sa labas ng saklaw ng 
panahong ito. Mula sa mga tropical depression hanggang sa mga ganap na bagyo, nabubuo ang mga sistemang 
ito malapit sa baybayin ng Gitnang Amerika at gumagalaw nang pakanluran sa pagitan ng 10 degree hanggang 20 
degree na hilagang latitude.

MAG-TEXT, HUWAG 
TUMAWAG

Panatilihing bukas ang mga 
linya ng telepono sa panahon 

ng emergency. Mas kaunti ang 
bandwidth na kailangan sa pag-

text kaysa sa pagtawag.

IHANDA ANG IYONG TAHANAN

• TANGGALIN ang mga debris sa paligid ng tahanan 
upang mapigilan ang hangin ng bagyo na madampot 
ang mga bagay at makasira ng ari-arian. Kabilang dito 
ang pagtanggal ng mga nasirang puno at pagputol ng 
mga labis na nakalaylay na sanga.

• PATIBAYIN ang magagaang bagay sa iyong bakuran at 
paligid ng bahay mo at iangkla ang anumang gamit na 
maaaring malipad ng hangin.

• SURIIN at linisin ang lahat ng alulod.

• MAGKABIT ng mga permanenteng pamprotekta ng 
bintana (storm shutter) o kabitan ang mga bintana ng 
5/8" exterior grade o marine plywood.

• MAKINIG sa iyong radyo, TV, o mobile device para  
sa mga tagubilin kapag tumutunog ang mga  
sirenang pambabala.

• LUMIPAT sa pangunahing silid sa unang palapag o sa 
pinakamatibay na estruktura sa iyong ari-arian.

• MANATILI sa loob ng lugar at malayo sa mga bintana 
at pinto hanggang sa sabihin ang “all clear (wala  
nang panganib).” 

MGA PAGHAHANDA PARA SA 
BAGYO AT TROPICAL STORM
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NAKATIRA KA BA SA LUGAR NA TINATAMAAN NG TSUNAMI?

Magsama ng mga ruta sa paglikas at lugar ng tagpuan ng pamilya sa iyong Plano sa Emergency. Suriin ang mga 
mapa ng lugar para sa paglikas sa panahon ng tsunami online sa www.ready.hawaii.gov.

MANATILING LIGTAS

• MAKINIG sa mga sirenang pambabala — Sa oras ng mga lokal na agarang babala sa tsunami, maaaring kasing-ikli ng 
10-20 minuto ang oras ng pagdaloy ng alon pagkatapos tumunog ng mga sirena. Kapag naglabas ng babala sa malayong 
tsunami, tutunog ang mga sirenang panlikas nang 3 oras sa pinakamababa bago ang oras ng pagdating ng alon.

• LUMIPAT sa humigit-kumulang 100 talampakan palayo sa baybayin, mga daanan ng tubig, o marina, o sa ikaapat na 
palapag o higit pa ng may 10 palapag na gusali na gawa sa pang-estrukturang asero o pinatibay na kongkreto o mas 
mataas pa.

• MANATILI sa ligtas na lugar at huwag bumalik sa mga lugar sa baybayin hanggang mag-anunsiyo ang mga opisyal sa 
emergency na wala nang panganib.

MGA PAGHAHANDA PARA SA TSUNAMI

NAKATIRA KA BA SA LUGAR NA TINATAMAAN NG BAHA? 

Magsama ng mga ruta sa paglikas at lugar ng tagpuan ng pamilya sa iyong Plano sa Emergency. Suriin ang mga 
mapa ng daanan ng baha online sa http://gis.hawaiinfip.org/FHAT.

MAGKAROON NG KAMALAYAN

• MAKINIG sa mga pagbabantay sa biglaang pagbaha, babala, at paunawa sa baha.

• LUMIPAT nang mabilis sa mas mataas na lugar at umalis sa mga lugar na binabaha, tulad ng mga lubog, 
mababang lugar, dagat-lagusan, atbp.

• MANATILI sa ligtas na lokasyon hanggang sa humupa ang tubig-baha o hanggang sa makarating sa iyo ang mga 
tagatugon sa emergency.

MGA PAGHAHANDA PARA SA BAHA

SA BAGYO/TROPICAL 
STORM

TUKUYIN ANG IYONG 
LILIKASANG LOKASYON

SA TSUNAMI SA BAHA

MULA SA TAHANAN

MULA SA TRABAHO

MULA SA PAARALAN
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V

BABALA

PAGBABANTAY

PAUNAWA

PAHAYAG NG  
IMPORMASYON

Posibleng magkaroon ng mapanganib na 
pagbaha sa baybayin at malalakas na agos

Posible ang malayong tsunami

Posibleng magkaroon ng malalakas na 
agos at alon na mapanganib sa mga nasa o 

malapit sa tubig

Walang banta o napakalayong pangyayari at 
walang natukoy na banta

Lumipat sa mataas na lugar o lugar na 
malayo sa baybayin

Manatiling nakatutok para sa 
mahalagang impormasyon. Maging 

handa sa pagkilos

Lumayo sa tubig, nang malayo sa mga 
dalampasigan at daluyan ng tubig

Mag-relax

PAUNAWA , MGA PAGBABANTAY, AT BABALA ...  
ANO ANG PAGKAKAIBA?

Iba pang malubhang pangyayari sa lagay ng panahon www.weather.gov/hfo/prod_questions.

• Naglalabas ng mga PAGBABANTAY para makapaglaan ng oras para sa paghahanda at pagpaplano para 
sa mga banta sa lagay ng panahon na inaasahan, ngunit hindi pa dumarating.

• Naglalabas ng mga BABALA kapag nangyayari o nalalapit na ang isang banta, at kailangan ng agad na 
aksiyon para protektahan ang buhay at ari-arian.

• Naglalabas ng mga PAUNAWA kapag nakaaapekto ang mga kondisyon ng panahon sa ating buhay 
sa mga paraang hindi direktang banta sa buhay at ari-arian, ngunit maaaring humantong ang 
pagsasawalang-bahala sa mga ito sa mga mapanganib na kondisyon.

* Mas malubha ang Paunawa sa Tsunami kaysa sa pagbabantay, samantalang sa mga bagyo, mas malubha ang pagbabantay kaysa sa paunawa. 

Mga Paghahanda para sa Bagyo  |   12



MGA MAAARING ISAALANG-
ALANG NA OPSIYON SA 
MASISILUNGAN

PLANO SA EMERGENCY‡

MAGPLANO PARA SA IYONG PISIKAL NA KALUSUGAN AT KALIGTASAN. Ang pagkakaroon ng Plano sa Emergency ng 
Pamilya ay napakahalaga rin. Pumili ng mga lugar ng tagpuan at masisilungan sa panahon ng emergency, at subukan 
ang iyong plano para makita kung paano ito gagana. Maaaring magkaroon ng mga emergency anumang oras nang 
walang babala. Ang iyong tahanan o opisina ay maaari o maaaring hindi ang pinakaligtas na lugar para pamalagian.

• PAGSILONG SA KASALUKUYANG TIRAHAN: 
Nangangahulugan ito ng pananatili kung nasaan ka, 
sa loob ng gusali, hanggang sabihin sa iyo ng mga 
opisyal na ligtas nang lumabas.

• PAGSILONG SA PAMILYA O MGA KAIBIGAN: Kung 
hindi ligtas ang iyong bahay sa bagyo o ibang sakuna 
at may kilala kang mayroong mas ligtas na bahay, 
hilingin na manatili sa kanyang tahanan.

• PAGPUNTA SA MASISILUNGAN: Sa ilang 
pagkakataon, ang pinakaligtas na lugar para sa mga 
pamilya ay ang pang-emergency na masisilungan. Sa 
panahon ng sakuna, iaanunsiyo ang mga lokasyon 
ng masisilungan sa radyo at telebisyon, pati na rin sa 
website ng Departamento ng Kalusugan (Department 
of Health) na health.hawaii.gov.

Maaaring manatiling ligtas ang iyong pamilya sa 
pamamagitan ng pagtutulungan at pagpaplano nang 
maaga. Gamitin ang mga worksheet sa booklet na ito 
upang gawin ang iyong plano.

HUWAG KALIMUTAN ANG IYONG MGA  

ALAGANG HAYOP!

Kailangan ng mga alagang hayop ang iyong tulong 
para manatiling ligtas sa isang emergency. Gamitin ang 
mga worksheet sa booklet na ito para makatulong sa 
pagkaya ng iyong alagang hayop sa mga sakuna.
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Lugar ng Tagpuan sa Kapitbahayan: 
Kung kailangan mong umalis ng bahay, saan ka pupunta (malapit)?

 

Silungan #1: 
Tumukoy ng pang-emergency na masisilungan malapit sa  
iyong tahanan.

 

Lokal na Contact: 
Kung hindi ka makarating sa lugar ng tagpuan at hindi ninyo makausap 
ang isa’t isa sa telepono, sino ang tatawagan mo?

 

Lugar ng Tagpuan sa Labas ng Kapitbahayan: 
Kung hindi ka makauwi, saan ka pupunta (mas malayo)?

 

Silungan #2: 
Tumukoy ng pang-emergency na masisilungan malapit sa iyong 
paaralan/trabaho.

 

Contact sa Labas ng Isla: 
Kung hindi ka makarating sa lugar ng tagpuan, hindi ninyo makausap 
ang isa’t isa, o hindi maabot ang iyong lokal na contact, sino ang 
tatawagan mo?

BATAYANG IMPORMASYON TUNGKOL SA SAMBAHAYAN 
Magsulat ng batayang impormasyon tungkol sa iyong pamilya sa worksheet sa ibaba. Tiyaking isama ang mga 
numero ng telepono na naka-store sa iyong cell phone kung sakaling mawala mo ito o maubusan ito ng baterya. 
I-update ang listahang ito ayon sa kinakailangan.

IMPORMASYON TUNGKOL SA PAMILYA

Apelyido: Petsa:

Address: Telepono:

(MGA) PANGALAN NG 
ALAGANG HAYOP MAY-ARI LAHI / ID # PANG-ARAW-ARAW 

NA PAGKAIN
MGA ESPESYAL NA 
PANGANGAILANGAN / GAMOT

Pangalan / Apelyido: Edad: Kasarian: Cell Phone:
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MEDIKAL NA KASAYSAYAN NG PAMILYA
Organisahin ang impormasyong pangkalusugan para sa bawat miyembro ng pamilya at itala ito rito. Tiyaking isama 
ang LAHAT ng iyong inireresetang gamot, kabilang ang mga salamin sa mata at hearing aid, at magsulat nang 
malinaw para madaling mabasa ng iba ang iyong sulat. Kung kailangan mo ng higit na espasyo, gumawa ng mga 
kopya ng pahinang ito.

 
Salamin sa Mata Rx: Kanan     Kaliwa

 
Contact Lens Rx: Kanan     Kaliwa

 

Provider ng Pangunahing Pangangalaga:

 
Uri ng Hearing Aid:

Pangalan ng Pasyente:

 

Mga Allergy:

 
Uri ng Baterya:

Mga Medikal na Kondisyon: Mga Gamot: Dosis: Dalas:

 
Salamin sa Mata Rx: Kanan     Kaliwa

 
Contact Lens Rx: Kanan     Kaliwa

 

Provider ng Pangunahing Pangangalaga:

 
Uri ng Hearing Aid:

Pangalan ng Pasyente:

 

Mga Allergy:

 
Uri ng Baterya:

Mga Medikal na Kondisyon: Mga Gamot: Dosis: Dalas:
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MGA NUMERO NG TELEPONO

IMPORMASYON TUNGKOL SA INSURANCE SA KALUSUGAN

TAGAPAG-INSURE ADDRESS

Pangkalahatan:

Mga Claim:

Pangkalahatan:

Mga Claim:

Pangkalahatan:

Mga Claim:

Pangkalahatan:

Mga Claim:

Pangkalahatan:

Mga Claim:

Pangkalahatan:

Mga Claim:

Pangkalahatan:

Mga Claim:

Pangkalahatan:

Mga Claim:

 
Medikal na Insurance:

 
Medikal na Insurance:

 
Plano sa Inireresetang 
Gamot:

 
Insurance sa Paningin/Mata:

 
Medikal na Insurance:

 
QUEST/Medicaid/Medicare:

 
Insurance sa Ngipin:

 
Insurance sa Kapansanan:

NUMERO NG 
PATAKARAN
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MGA PROVIDER NG PANGANGALAGANG PANGKALUSUGAN

Isama ang mga pangalan at numero ng telepono ng sinumang ibang tagapag-alaga rito. Tumukoy rin ng back-up na 
provider ng serbisyo para sa mga kritikal na pangangailangan tulad ng pagkain at oxygen.

SERBISYO PANGALAN TELEPONO MGA SERBISYO / KOMENTO

Doktor:

Doktor:

Ospital:

Ospital:

Klinika:

Klinika:

Doktor sa Mata/Optiko:

Doktor sa Mata/Optiko:

Dentista:

Dentista:

Botika:

Botika:

Tagatulong sa Kalusugang 
Pantahanan o Tagapagkaloob 
ng Espesyal na Pangangalaga

Tagatulong sa Kalusugang 
Pantahanan o Tagapagkaloob 
ng Espesyal na Pangangalaga

Tagatulong sa Kalusugang 
Pantahanan o Tagapagkaloob 
ng Espesyal na Pangangalaga
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Paaralan:

Insurance para sa May-ari ng 
Tahanan/Umuupa:

Trabaho:

Iba Pa:

Paaralan:

Insurance sa Buhay:

Trabaho

Day Care:

Babysitter:

Iba Pa:

Paaralan:

Insurance sa Sasakyan:

Trabaho:

Iba Pa:

Trabaho:

Abogado:

Babysitter:

Iba Pa:

After School na Programa:

MAHAHALAGANG NUMERO

PANGALAN TELEPONO MGA KOMENTO

Panatilihing madaling makuha ang mga sumusunod na numero para hindi mo na kailangang hagilapin ang mga ito sa 
panahon ng emergency.
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Mga Card ng Social Security
Social Security 
(800) 772-1213 o www.ssa.gov

Mga ID Card ng Estado ng Hawai‘i

Inilalabas ng Departamento ng Mga 

Sasakyan (Department of Motor Vehicles) 

ng bawat county

County ng Hawai‘i 
(808) 961-2222 o www.hawaiicounty.gov/finance-state-id-gen-info

County ng Maui 
(808) 270-7363 o  
www.co.maui.hi.us/1908/State-of-Hawaii-Identification-Cards

Lungsod at County ng Honolulu 
(808) 532-7730 o www.honolulu.gov/csd/stateid.html

County ng Kaua‘i 
(808) 421-4242 o www.honolulu.gov/csd/vehicle

Mga Lisensiya sa Pagmamaneho sa 
Hawai’i

Pumunta sa website ng iyong county

County ng Hawai‘i 
(808) 961-2222 o www.hawaiicounty.gov/finance-dl-general-info 

County ng Maui 
(808) 270-7363 o www.co.maui.hi.us/1328/Motor-Vehicle-Licensing

Lungsod at County ng Honolulu 
(808) 532-7730 o www.honolulu.gov/csd/vehicle

County ng Kaua‘i 
(808) 421-4242 o www.honolulu.gov/csd/vehicle

PAGKAYA PAGKATAPOS NG SAKUNA

PAGPAPALIT NG MAHAHALAGANG DOKUMENTO∆

Mga Sertipiko ng Kapanganakan at 
Kamatayan

Estado ng Hawai‘i, Departamento ng Pampublikong Kalusugan 
(Department of Public Health) 
(808) 586-4533 o health.hawaii.gov/vitalrecords

DOKUMENTO CONTACT PARA SA PAGPAPALIT

Pagkatapos ng sakuna, maaaring mahirap ang pagpapalit ng mga nawala o ninakaw na mahalagang dokumento para 
sa mga indibidwal at/o kanilang mga pamilya.  Ang sumusunod ay listahan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan 
para sa pamalit sa nawala o ninakaw na dokumento, at makikita ito online sa  
https://dod.hawaii.gov/hiema/lost-document-replacement/.

Nag-aalok ang lahat ng organisasyong nakalista sa ibaba ng mga online na mapagkukunan. Kung hindi available 
ang mga personal computer, maaaring mayroong computer ang mga pampublikong aklatan at ibang ahensiya na 
magagamit ng publiko.

Mangyaring i-email ang HawaiiEMA@hawaii.gov para sa mga pagtatama o mungkahing magdagdag ng  
ibang dokumento.

Tandaan: Magkakaroon ng mga nauugnay na gastos para sa muling paglalabas ng ilan sa mga dokumentong nakalista  
sa ibaba.
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Mga Tseke sa Bangko

Makipag-ugnayan sa iyong institusyon sa pananalapi o kumuha ng 
impormasyon sa pakikipag-ugnayan mula sa Pederal na Korporasyon sa 
Insurance sa Deposito (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) sa 
pamamagitan ng pagtawag sa (877) 275-3342 o pagpunta sa www.fdic.gov

Mga EBT Card
Estado ng Hawai‘i, Departamento ng Mga Serbisyong Pantao (Department 
of Human Services) 
(808) 643-1643 o www.humanservices.hawaii.gov/bessd/snap

Mga ATM at Debit Card

Makipag-ugnayan sa iyong institusyon sa pananalapi o kumuha ng 
impormasyon sa pakikipag-ugnayan mula sa Pederal na Korporasyon sa 
Insurance sa Deposito (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) sa 
pamamagitan ng pagtawag sa (877) 275-3342 o pagpunta sa www.fdic.gov

Mga Card sa Medicare
Pangasiwaan ng Social Security (Social Security Administration) 
(800) 772-1213 o www.socialsecurity.gov/medicarecard

Mga Medicaid Card

Estado ng Hawai‘i, Departamento ng Mga Serbisyong Pantao (Department 
of Human Services), Med-Quest 
www.humanservices.hawaii.gov at i-click ang “MEDQUEST (MQD)”  
sa kanang hanay.

Mga Rekord ng Pagpapabakuna
Estado ng Hawai‘i, Departamento ng Pampublikong Kalusugan 
(Department of Public Health)  
(808) 586-4665 o health.hawaii.gov/docd/hawaii-immunization-registry

Mga “Green” Card ng Permanenteng 
Residente

Mga Serbisyo sa Pagkamamamayan at Imigrasyon sa Estados Unidos (U.S. 
Citizenship and Immigration Services) 
Pumunta sa www.uscis.gov at kompletuhin ang Form I-90, ang aplikasyon 
para magpalit ng card ng permanenteng residente, at ihain ito nang online 
o sa pamamagitan ng pagpapadala sa mail. Tumawag sa (800) 375-5283 
para alamin ang kalagayan ng iyong aplikasyon.

Mga Rekord ng Militar ng Estados 
Unidos

Pangasiwaan ng Mga Pambansang Kartularyo at Talaan (National Archives 
and Records Administration) 
(866) 272-6272 o www.archives.gov/contact

Mga ID Card ng Militar sa Estados 
Unidos

Para sa Mga Card sa Pangkaraniwang Access (Common Access Cards, CAC) 
www.cac.mil/common-access-card/managing-your-cac

Para sa mga card ng dependent ng o retiradong miyembro ng serbisyo 
www.cac.mil/uniformed-services-id-card/managing-your-id-card

Mga Pasaporte sa Estados Unidos

Departamento ng Estado ng Estados Unidos (U.S. Department of State), 
Mga Serbisyo sa Pasaporte, Seksiyon ng Nawala/Ninakaw na Pasaporte ng 
Konsulado (202) 955-0430 o (877) 487-2778 or  
www.travel.state.gov/content/travel/en/passports/have-passport/ 
lost-stolen.html

Mga Susi ng Safe Deposit Box Makipag-ugnayan sa iyong institusyon sa pananalapi

DOKUMENTO CONTACT PARA SA PAGPAPALIT

Pagkaya Pagkatapos ng Sakuna  |   20



Mga Credit Card

Makipag-ugnayan sa nagbigay na 

institusyon. Kung hindi mo naaalala 

ang lahat ng credit card na mayroon 

ka, kumuha ng ulat ng credit mula 

sa alinman sa tatlong pangunahing 

kawanihan ng credit.

American Express 
(800) 992-3404 o www.home.americanexpress.com

Discover 
(800) 347-2683 o www.discover.com/credit-cards/help-center

Master Card 
(800) 622-7747 o www.mastercard.com/cgi-bin/emergserv.cgi

Visa  
(800) 847-2911 o www.usa.visa.com

Mga Savings Bond sa Estados Unidos
Departamento ng Pondong Salapi ng Estados Unidos (U.S. Department of 
Treasury) 
(800) 722-2678 o www.treasurydirect.gov

Mga Ulat sa Credit
Equifax, Experian, o TransUnion 
(877) 322-8228 o www.annualcreditreport.com

Mga Ulat ng Buwis

Serbisyo sa Panloob na Kita (Internal Revenue Service) 
(800) 829-1040 o i-download ang Kahilingan para sa Kopya ng Ulat ng 
Buwis (Request for Copy of Tax Return) sa  
www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4506.pdf

Mga Sertipiko ng Kasal at Unyon Sibil
Estado ng Hawai‘i, Departamento ng Pampublikong Kalusugan 
(Department of Public Health) (808) 586-4665 o  
health.hawaii.gov/vitalrecords

Mga Alerto sa Panloloko 
(o Pag-freeze ng Credit)

Mga Alerto sa Panloloko (877) 438-4338: ang linya ng tulong para sa 
pagnanakaw ng pagkakakilanlan o makipag-ugnayan sa Pederal na 
Komisyon sa Pangangalakal (Federal Trade Commission, FTC) sa 
www.ftc.gov

Mga ID (Smart) Card ng Pederal na 
Empleyado

Papalitan ito ng Pederal na ahensiya na nagbigay ng Smart Card.

Mga Kautusan ng Pagdidiborsiyo

Opisyal na dokumento mula sa hukuman na ipinagkakaloob ang pagwawakas 
ng kasal. Kabilang dito ang mga partikular na detalye ng pagdidiborsiyo.

Pumunta sa www.courts.state.hi.us/courts/family/family_courts  
para sa listahan ng Mga Hukumang Pampamilya (Family Court) sa Hawai‘i; 
makipag-ugnayan sa hukumang nagkaloob ng diborsiyo.

Mga Sertipiko ng Pagdidiborsiyo

Ipinapakita ng sertipiko ng pagdidiborsiyo na nangyari ang diborsiyo ngunit 
hindi nito isinasaad ang lahat ng parehong impormasyong nasa kautusan ng 
diborsiyo.

Para sa mga rekord mula Hulyo 1951 – Disyembre 2002: 
Estado ng Hawai‘i, Departamento ng Pampublikong Kalusugan 
(Department of Public Health) 
(808) 586-4533 o health.hawaii.gov/vitalrecords

Mula Enero 2003: available lamang ang mga rekord ng pagdidiborsiyo sa 
pamamagitan ng circuit court ng county. 
www.courts.state.hi.us/courts/circuit/circuit_courts

DOKUMENTO CONTACT PARA SA PAGPAPALIT
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KAGYAT NA PANAHON 
PAGKATAPOS NG KRISIS∂

• Una, tiyaking hindi ka nagtamo ng pinsala, dahil 
sa ilang pagkakataon, hindi napagtatanto ng mga 
nakaligtas na may pinsala sila sa katawan hanggang 
sa lumipas na ang maraming oras.

• Kung napagtanto mong nagtamo ka ng pinsala, 
humingi ng medikal na paggamot bago ka gumawa ng 
kahit anong iba pa.

• Kung kailangan mong humanap ng ligtas na lugar na 
matutuluyan, sunod na gawin ang gawaing iyon.

• Tiyaking ipaalam sa isang miyembro ng pamilya  
o kaibigan kung nasaan ka at kung paano  
ka makakausap.

• Tiyaking ligtas ang iyong dokumento ng 
pagkakakilanlan at anumang iba pang papeles na 
maaaring kailanganin mo, tulad ng mga rekord sa 
insurance, bangko, ari-arian, at medikal na rekord.

Kung nasangkot ka sa isang sakuna tulad ng bagyo, 
baha, o pati na terorismo, o iba pang pangyayaring 
nagdudulot ng trauma tulad ng aksidente sa sasakyan, 
maaaring maapektuhan ka nang personal, ikaw 
man ang nasaktan o nawalan ka ng mahal sa buhay. 
Maaaring maapektuhan ka sa pamamagitan lamang 
ng pagsaksi ng isang sakuna o iba pang pangyayaring 
nagdudulot ng trauma. Karaniwang nagpapakita ng 
mga palatandaan ng stress pagkatapos ng pagkalantad 
sa isang sakuna o iba pang pangyayaring nagdudulot 
ng trauma, at mahalagang subaybayan ang kalusugan 
ng iyong katawan at emosyon.

MGA POSIBLENG REAKSYON 
SA STRESS PAGKATAPOS  
NG SAKUNA∂

MAAARING MAKARAMDAM KA NG  
EMOSYONAL NA:

• Pagkabalisa o pagkatakot 

• Pagkabigat ng damdamin dahil sa lungkot 

• Pagkagalit, lalo na kung may sangkot na karahasan  
sa pangyayari 

• Pakiramdam na nagkasala, kahit na wala kang kontrol 
sa pangyayaring nagdudulot ng trauma 

• Pagkabayani, na parang kaya mong gawin ang  
kahit ano 

• Na parang napakarami mong lakas o wala kang kahit 
anong lakas 

• Pagkadiskonekta, na walang pakialam sa anuman  
o sinuman

• Kawalan ng pakiramdam, na hindi makaramdam ng 
saya o lungkot

MAAARING MAGKAROON KA NG MGA PISIKAL NA 
REAKSYON, TULAD NG:

• Pagkakaroon ng sakit ng tiyan o pagdurumi 

• Pagkakaroon ng sakit ng ulo o iba pang pananakit sa 
katawan nang walang malinaw na dahilan 

• Pagkain nang masyadong marami o masyadong kaunti 

• Pagpapawis o panginginig 

• Pangangatal (pangangatog) o pagkibot ng kalamnan 

• Hindi mapalagay o madaling magulat 

MAAARI KANG MAGKAROON NG MGA REAKSYON 
SA PAG-UUGALI, TULAD NG: 

• Kahirapan sa pagtulog, pananatiling tulog, labis na 
pagtulog, o kahirapan sa pagpapahinga

• Napapansing may pagtaas o pagbaba sa antas ng 
iyong lakas at aktibidad

• Madalas na pakiramdam na nalulungkot o naiiyak

• Paggamit ng alak, tabako, ilegal na droga o kahit  
pa inireresetang gamot sa pagtatangkang  
mabawasan ang mga nakalulungkot na pakiramdam o  
para makalimot

• Pagkakaroon ng mga silakbo ng galit, pagiging lubos 
na iritable, at paninisi sa ibang tao sa lahat ng bagay

• Kahirapan sa pagtanggap ng tulong o pagtulong  
sa iba

• Kagustuhang mapag-isa sa karamihan ng oras at 
pagbubukod sa iyong sarili
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MAAARING MAKARANAS KA NG MGA PROBLEMA 
SA IYONG PAG-IISIP, TULAD NG:

• Kahirapan sa pag-alala ng mga bagay

• Kahirapan sa pag-iisip nang malinaw at konsentrasyon

• Pakiramdam na nalilito

• Labis na pag-aalala

• Kahirapan sa paggawa ng mga desisyon 

• Kahirapan sa pakikipag-usap tungkol sa kung ano ang 
nangyari o pakikinig sa iba

PAGGAMIT NG ALAK, GAMOT, AT DROGA  
PAGKATAPOS NG SAKUNA:Ω

• Tumataas ang paggamit ng ilang tao ng alak, 
inireresetang gamot, o iba pang droga pagkatapos ng 
sakuna. Maaaring maramdaman mo na nakatutulong 
ang paggamit ng mga droga at alak na matakasan 
mo ang mga hindi magandang pakiramdam o pisikal 
na sintomas na may kaugnayan sa stress (halimbawa, 
sakit ng ulo, tensyon sa kalamnan). Gayunpaman, ang 
katotohanan ay maaaring makasama ang mga ito sa 
pangmatagalan dahil ang mga ito ay gumagambala sa 
mga natural na siklo ng pagtulog, lumilikha ng mga 
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problema sa kalusugan, nakasasagabal sa mga ugnyan, at bumubuo ng posibleng pagkadepende sa  
kontroladong kemikal.

MGA POSIBLENG REAKSYON SA SAKUNA O PANGYAYARING NAGDUDULOT NG TRAUMA  
PARA SA MGA BATA∂

•  Iba ang reaksyon sa trauma ng mga nakababatang tao kumpara sa mga nasa hustong gulang. Maaaring may 
agarang reaksyon ang ilan; maaaring magpakita ang iba sa mga susunod pang panahon ng mga palatandaan na 
nahihirapan sila.

•  Ang mga Sanggol at Toddler na 0–2 taong gulang ay hindi nauunawaan na may nangyayaring trauma, ngunit 
alam nila kung hindi mabuti ang loob ng kanilang tagapag-alaga. Maaaring magsimula silang magpakita ng mga 
emosyong katulad ng sa kanilang mga tagapag-alaga, o maaaring kumilos sila nang naiiba, tulad ng pag-iyak nang 
walang dahilan, paglayo sa mga tao, at hindi paglalaro sa kanilang mga laruan.

• Ang mga batang 3–5 taong gulang ay maaaring nauunawaan ang mga epekto ng trauma. Maaaring mahirapan sila 
sa pag-adjust sa pagbabago at pagkawala. Maaaring umasa sila sa mga nasa hustong gulang sa paligid nila para 
matulungan silang bumuti ang kanilang pakiramdam.

• Ang mga batang 6–10 taong gulang ay maaaring matakot na pumunta sa paaralan at hindi na gumugol ng oras 
kasama ang mga kaibigan. Maaaring mahirapan sila sa pagtuon ng pansin at maging mahina sila sa paaralan sa 
pangkalahatan. Maaaring maging agresibo ang ilan nang walang malinaw na dahilan. O maaaring kumilos sila nang 
mas bata kaysa sa kanilang edad sa pamamagitan ng paghiling na pakainin o damitan ng kanilang magulang  
o tagapag-alaga.

• Ang mga Kabataan at Nagbibinata/Nagdadalaga na 11–19 na taong gulang ay dumadaan sa maraming pagbabago 
sa katawan at emosyon dahil sa kanilang yugto ng pag-unlad. Kaya naman, maaaring mas mahirap para sa kanilang 
harapin ang trauma. Ang mas matatandang teenager ay maaaring ikaila ang kanilang mga reaksyon sa kanilang 
mga sarili at kanilang tagapag-alaga. Maaari silang sumagot ng palagiang “Ayos lang ako” o maaari din silang 
manahimik kapag dismayado sila. O, maaari silang dumaing ng mga pagkirot o pananakit sa katawan dahil hindi 
nila matukoy kung ano talaga ang masakit sa kanilang emosyon. Ang ilan ay maaaring magsimula ng mga pagtatalo 
sa tahanan at/o sa paaralan, na nilalabanan ang anumang estruktura o awtoridad. Maaari din silang makibahagi sa 
mga mapanganib na pag-uugali tulad ng paggamit ng alak o droga.
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PAGSUPORTA SA IYONG SARILI
MGA PRAKTIKAL NA TIP PARA SA PAGPAPAGAAN 
NG STRESS◊

Ang mga aktibidad na ito sa pamamahala ng stress 
ay mukhang mabisa para sa karamihan ng mga tao. 
Gamitin ang mga mabisa para sa iyo.

• Makipag-usap sa iba na nauunawaan at tinatanggap ang 
nararamdaman mo. Makipag-ugnayan sa pinagkakatiwalaang 
kaibigan, miyembro ng pamilya, o lider ng pananampalataya 
para tuklasin kung ano ang kahulugan ng pangyayari para sa 
iyo. Makipag-ugnayan sa ibang nakaligtas sa sakuna o ibang 
pangyayaring nagdudulot ng trauma at ibahagi ang  
iyong karanasan.

• Nakatutulong ang paggalaw ng katawan upang maalis ang 
pamumuo ng mga karagdagang hormone ng stress. Mag-
ehersisyo nang isang beses araw-araw o nang paunti-unti sa 
buong araw. Mag-ingat na hindi magbuhat ng mabibigat na 
bagay. Maaaring mong mapinsala ang iyong mga kalamnan 
kung napakarami ng adrenaline sa iyong sistema. Kung hindi 
mo gusto ang pag-eehersisyo, gumawa ng simpleng bagay, 
tulad ng paglalakad, dahan-dahang pagbabanat,  
o pagnilay-nilay.

• Huminga nang malalim. Maaaring makinabang ang 
karamihan ng nga tao sa madalas na paghinga nang 
malalim nang ilang ulit sa buong araw. Maaaring maalis 
ng malalim na paghinga ang stress sa iyong katawan at 
matulungan ka nitong pakalmahin ang sarili. Maaari din 
itong makatulong na mapigilan ang biglaang pakiramdam 
ng pagkabalisa (panic attack).

• Makinig sa musika. Ang musika ay isang paraan para 
matulungan ang iyong katawan na makapag-relax nang 
natural. Magpatugtog ng musika na sumasabay sa paghinga 
o sa tibok ng iyong puso. Gumawa ng nakaka-relax na 
playlist para sa iyong sarili at madalas na pakinggan ito.

• Pagtuunan ng pansin ang iyong pisikal na sarili. Tiyaking 
nakakatulog at nakakapagpahinga nang mabuti kada 
araw. Huwag lamang sa katapusan ng linggo ilaan ang 
pagpapahinga. Kumain ng masusustansiyang pagkain 
at meryenda at tiyaking uminom ng maraming tubig. 
Iwasan ang caffeine, tabako, at alak, lalo na kung marami. 
Dumadami ang mga epekto ng mga ito kapag nakakaranas 
ng stress at maaaring makasama ang mga ito, at lalo 
lamang lalala ang mga bagay.

• Gamitin ang mga alam na kasanayan sa pagkaya. Paano mo 
hinarap ang mga nakaraang pangyayaring nagdudulot ng 
trauma tulad ng aksidente sa sasakyan o pagkamatay ng 
mahal sa buhay? Ano ang nakatulong dati (hal., paglalaan ng 
oras sa pamilya, pagpunta sa pagpupulong ng pansuportang 
grupo)? Subukang gamitin ang mga kasanayan sa pagkaya 
na iyon ngayon.
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PAGGAMIT NG ALAK, GAMOT, AT DROGAΩ 

Kung tumaas ang iyong paggamit ng alak o droga mula noong sakuna o nagdudulot ito ng mga problema para sa 
iyo, mahalagang mabawasan mo ang iyong antas ng paggamit o humingi ng tulong sa pagkakaroon ng kontrol sa 
paggamit mo.

• Bigyang-pansin ang anumang pagbabago sa iyong paggamit ng alak at/o droga.
• Gamitin nang tama ang mga inirereseta at over-the-counter na gamot ayon sa nakasaad.
• Kumain nang mabuti, mag-ehersisyo, matulog nang mabuti, at gawing suporta ang iyong pamilya at iba.
• Kumonsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan tungkol sa mga ligtas na paraan para 

mabawasan ang pagkabalisa, depresyon, tensiyon ng kalamnan, at kahirapan sa pagtulog.

 Kung nagkaroon ka ng problema sa alak, gamot, o droga sa nakaraan:

• Para sa mga taong matagumpay na natigil ang pag-inom o paggamit ng droga, sa ilang pagkakataon ay maaaring 
paminsan-minsang magresulta ang karanasan sa sakuna sa mas malalakas na kagustuhang uminom o gumamit 
ulit. Sa ilang pagkakataon, maaaring humantong ang mga ito sa pagpapalakas ng kanilang pangako sa paggaling.  
Anuman ang iyong karanasan, mahalagang piliin nang may kamalayan ang manatili sa paggaling.

• Palaging dumalo sa mga pansuportang grupo para sa pag-abuso sa kontroladong kemikal.
• Kung tumatanggap ka ng pagpapayo sa krisis sa sakuna, makipag-usap sa iyong tagapayo tungkol sa mga 

nakaraang paggamit mo ng alak o droga.
• Kung napuwersa kang umalis sa iyong lokal na komunidad, makipag-usap sa mga tagatugon sa sakuna tungkol 

sa pagtulong na makahanap ng malalapit na grupo para sa paggaling sa alak o droga, o hilingin sa kanilang 
tumulong sa pagsasaayos ng bagong pansuportang grupo.

• Makipag-usap sa pamilya at kaibigan tungkol sa pagsuporta sa iyo para maiwasan ang paggamit ng alak at 
kontroladong kemikal.

• Kung mayroon kang sponsor ng programang 12-Step o tagapayo sa pag-abuso sa kontroladong kemikal, 
kausapin siya tungkol sa iyong sitwasyon.

• Palaging gamitin ang iba pang suporta na nakatulong sa iyo dati na maiwasan ang pagbabalik sa  
nakaraang sitwasyon.
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PAGSUPORTA SA KABATAAN∂

PAANO MASUSUPORTAHAN NG MGA MAGULANG, 
TAGAPAG-ALAGA, AT GURO ANG PAGGALING NG 
MGA BATA:

• Magtuon ng pansin at maging mabuting tagapakinig.

• Hayaan silang magtanong.

• Maaaring mas kayanin ng mga bata ang trauma 
o sakuna sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. 
Hikayatin ang mga uri ng mga aktibidad na ito.

• Ipaalam sa mga bata na hindi sila dapat sisihin kapag 
may nangyayaring masasamang bagay.

• Mas lalong natatakot ang mga bata sa karahasan o 
maaari itong humantong sa higit pang trauma.

• Maging halimbawa ng pangangalaga ng sarili, 
magtakda ng mga regular na gawain, kumain ng 
masusustansiyang pagkain, matulog nang mabuti, 
mag-ehersisyo, at huminga nang malalim para 
makayanan ang stress.

PAKIKIPAG-USAP SA MGA BATA AT KABATAAN 

TUNGKOL SA MGA SAKUNA O PANGYAYARING 
NAGDUDULOT NG TRAUMA:

• Mga Bata sa Preschool, 0–5 taong gulang: Bigyan ang 
mga batang ito na nasa lubos na murang edad ng 
maraming pagyakap at pasalitang suporta:

• Huminga nang malalim bago sila hawakan o 
buhatin, at magtuon sa kanila, hindi sa trauma.

• Pumantay sa taas ng kanilang mga mata at 
makipag-usap sa kalmado at malumanay na boses 
gamit ang mga salitang nauunawaan nila.

• Sabihin sa kanila na iniingatan mo pa rin sila at 
patuloy mo silang iingatan para maramdaman 
nilang ligtas sila.
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• Maagang Bahagi ng Pagkabata hanggang sa 
Pagbibinata/Pagdadalaga, 6–19 na taong gulang: 
Pagyamanin ang mga bata at kabataan sa grupo ng 
edad na ito:

• Tanungin ang iyong anak o mga batang inaalagaan 
mo kung saan sila nag-aalala at ano ang maaaring 
makatulong sa kanila sa pagkaya sa mga ito.

• Maghandog ng ginhawa gamit ang mga 
malumanay na salita, yakap kung naaangkop, o 
kahit ang presensiya mo lamang.

• Maglaan ng mas maraming oras sa mga bata kaysa 
sa nakasanayan, kahit na ilang sandali lamang. 
Mahalaga rin ang pagbabalik sa mga aktibidad sa 
paaralan at pagbabalik sa mga regular na gawain 
sa tahanan.

• Huwag munang pagawain ng gawaing-bahay ang 
mga batang nakaranas ng trauma sa loob ng 
isa o dalawang araw. Pagkatapos niyon, tiyaking 
ang mga gawain nila ay naaangkop sa edad at 
makakalahok sila sa paraang mararamdaman 
nilang may naiaambag sila.

• Suportahan ang mga batang naglalaan ng oras 
sa mga kaibigan o nagpapag-isa para magsulat o 
gumawa ng sining.

• Hikayatin ang mga bata na makilahok sa mga 
panlibangang aktibidad para makagalaw-galaw sila 
at makapaglaro kasama ang iba.

• Tugunan ang iyong sariling trauma sa malusog na 
paraan. Iwasan ang pagpalo, pagbubukod, pag-
iwan, o pagbiro sa mga bata.

• Ipaalam sa mga bata na pinapahalagahan mo 
sila — maglaan ng oras sa paggawa ng bagay na 
espesyal sa kanila, at tiyaking kinukumusta sila sa 
paraang hindi nanghihimasok.

ISANG PAALALA NG PAG-IINGAT: Mag-ingat na hindi 
mapilit ang mga bata na magsalita tungkol sa trauma 
o sumali sa mga aktibidad na kailangang magpahayag. 
Bagaman karamihan ng mga bata ay madaling 
nakapagsasaslita tungkol sa kung ano ang nangyari, 
maaaring matakot ang ilan. Ang ilan ay maaari ding 
makaranas ng trauma ulit sa pagsasalita tungkol dito, 
pakikinig sa ibang nagsasalita tungkol dito, o pagtingin 
sa mga guhit na ipinapakita ang pangyayari. Hayaan ang 
mga bata na umalis nang mag-isa sa mga aktibidad  
na ito, at bantayan sila kung may mga palatandaan  
ng pagkabalisa.

Pagkaya Pagkatapos ng Sakuna  |   28



KAILAN DAPAT HUMINGI NG TULONG
Alamin na ang mga nakababalisang pakiramdam tungkol sa sakuna o pangyayaring nagdudulot ng trauma ay 
karaniwang nawawala sa paglipas ng panahon (2–4 na linggo pagkatapos ng pangyayari) habang bumabalik ka 
sa mga regular na gawin — at lalo na kung nakibahagi ka sa ilang paraan para tulungan ang iyong sarili.  Kung 
nagpapatuloy ka o ang isang taong pinahahalagahan mo na magpakita ng mga palatandaan ng stress at nag-aalala 
ka sa kanya, maaaring mainam na makipag-ugnayan ka para sa ilang karagdagang tulong.◊

Sa ilang sitwasyon, ang isang bata at kanyang pamilya ay maaaring mahirapang malampasan ang trauma. Maaaring 
natatakot ang mga magulang o tagapag-alaga na iwanan ang isang bata nang mag-isa. Maaaring makita ng mga 
guro na dismayado o parang naiiba ang isang mag-aaral. Maaaring makatulong para sa lahat na magtulungan. Pag-
isipang makipag-usap sa isang propesyonal sa kalusugan ng pag-iisip para makatulong na matukoy ang mga bahagi 
kung saan may kahirapan. Kapag sama-sama, makakapagdesisyon ang lahat kung paano tumulong at matuto mula sa 
isa’t isa.∂

Paggamit ng alak, gamot, at droga pagkatapos ng sakuna:Ω

• Kung pakiramdam mo ay gusto mong gumamit ng maraming inirereseta o over-the-counter na gamot, kumonsulta 
sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan.

• Kung mas nahihirapan ka sa pagkontrol sa paggamit ng alak/kontroladong kemikal simula noong maganap ang sakuna, 
humingi ng suporta para magawa ito.

• Kung naniniwala kang may problema ka sa pag-abuso sa kontroladong kemikal, makipag-usap sa iyong doktor o 
tagapayo tungkol dito.

29  |  Paghahanda sa Iyong ‘Ohana para sa Mga Emergency



MGA MAPAGKUKUNAN

₼ Handa Ka Na Ba:  
 https://www.hobbsnm.org/files/engineering/are_you_ready.pdf

† Paghahanda ng Emosyon para sa Mga Sakuna at Emergency:  
 https://www.redcross.ca/how-we-help/emergencies-and-disasters-in-canada/be-ready-emergency- 
 preparedness-and-recovery/preparing-emotionally-for-disasters-and-emergencies

‡ Planuhin ang Pagiging Handa:  
 https://health.hawaii.gov/prepare/files/2018/06/Plan_To_Be_Ready.pdf

§ Handbook para sa Paghahanda sa Emergency:  
 https://view.hawaiianelectric.com/handbook-for-emergency-preparedness/

¤  Mga Alerto sa Tsunami:  
 https://www.weather.gov/safety/tsunami-alerts

µ Tool sa Pagsusuri ng Panganib ng Baha: 
 http://gis.hawaiinfip.org/FHAT/

∆ Mga Nawawalang Dokumento:  
 https://dod.hawaii.gov/hiema/files/2016/10/Lost-documents-v2.pdf

◊ Mga Tip para sa Mga Nakaligtas sa Sakuna o Iba Pang Pangyayaring Nagdudulot ng Trauma: 
 https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma13-4776.pdf

∂  Mga Tip para sa Pakikipag-usap at Pagtulong sa Mga Bata at Kabataan sa Pagkaya Pagkatapos ng Sakuna o 
Pangyayaring Nagdudulot ng Trauma: 
https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma12-4732.pdf

Ω Paggamit ng Alak at Droga Pagkatapos ng Mga Sakuna: 
 https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/pfa_alcohol_drug_use_after_disasters.pdf
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Bahagi 1: 

Kahandaan sa Sakuna

• Oryentasyon para sa kompletong kultural na 

pagsasanay na may anim na bahagi

• Alamin ang tungkol sa Paghilom ng Magkakaibang 

Henerasyon Pagkatapos ng Trauma (Post-Traumatic 

Intergenerational Healing)

Bahagi 2: 

Seguridad sa Pagkain

• Alamin ang ugnayan sa pagitan ng seguridad sa 

pagakin at pagtugon sa sakuna

• Alamin ang kahalagahan ng mga pananim na kūpuna

• Alamin ang tungkol sa mga kagamitan at kasanayan 

na nakabatay sa pagkain
Bahagi 3: 

Seguridad sa Pabahay

• Alamin ang ugnayan sa pagitan ng seguridad sa 

pabahay at pagtugon sa sakuna

• Matuto ng mga likas-kayang modelo ng pagbibigay 

ng pabahay para sa lahat

• Alamin ang tungkol sa mga kultural na kagawian 

sa pamumuhay
Bahagi 4: 

Seguridad sa Paaralan, Pangangalaga ng Bata, at 
Trabaho

• Alamin ang ugnayan sa pagitan ng seguridad sa 
paaralan, pangangalaga ng bata, trabaho, at pagtugon 

sa sakuna
• Alamin kung paano itinataguyod ng mga solusyong 
nakabatay sa komunidad ang seguridad sa paaralan, 

pangangalaga ng bata, at trabaho

Bahagi 5: 

Pagpigil sa Karahasan

• Alamin ang ugnayan sa pagitan ng karahasan at 

pagtugon sa sakuna

• Alamin kung paano itinataguyod ng mga solusyong 

nakabatay sa komunidad ang pagpigil sa karahasan

Bahagi 6: 
Pamamahala ng Stress at Kawalan ng Nakakasalamuha

• Bumuo ng mga “coping card” bilang agarang 
pantulong sa panahon ng personal na krisis

• Alamin kung paano ilarawan ang ugnayan sa pagitan 
ng pamamahala ng stress at kawalan ng 

nakakasalamuha
• Alamin ang tungkol sa mga komplikasyon ng 
pagpapatupad ng mga kultural na balangkas sa 

loob ng mga sistema ng opresyon

SERYE NG KULTURAL NA PAGSASANAY 
SA PAGTUGON SA SAKUNA NA ʻULU

Inihahandog ng Māpuna Lab ang

Kapag nagkaroon ng sakuna, paano tayo makakapaghanda para tumugon 

sa mga paraang makatarungan at ligtas sa kultura?

Ang Serye ng Kultural na Pagsasanay sa Pagtugon sa Sakuna na 'Ulu ay 

naghahandog ng mga oportunidad para kumonekta sa mga pagpapahalaga 

at pananaw ng Hawai’i sa Mauli Ola, ang pinakamainam na kalusugan, mga 

pagpapahalagang pinagsasaluhan ng lahat ng kultura na napalitan na 

ngayon ng pagdepende sa sarili. Sa pamamagitan ng lente ng kultura, 

sinusuportahan ng seryeng ito ang mga kalahok sa pagkilala na hindi 

sakuna ang kalikasan, ngunit bahagi ito ng kinakailangang lunas sa mga 

palatandaan at sintomas ng maling paggamit ng kontroladong kemikal at 

pagkabalisa ng isip na maaaring mapalala ng mga sakunang hinaharap 

natin sa ating buhay.

The MĀPUNA LAB is led by the ʻōhiʻa lehua, an endemic Hawaiian tree, as 

our teacher in healing the chronic and existential pain of historical and 

intergenerational trauma. Viewing the land as our communities and health 

as water cycle resilience, this series looks to the cloud-catching, truth-

telling, ʻōhiʻa lehua for ways to hoʻi ka wai, to remove seen and unseen 

emotional blockages to restore waters (waiwai) stolen by trauma. Aimed at 

creating safe spaces for co-learning, the Māpuna Lab convenes all those who 

believe that when Indigenous leadership is uplifted, wellness is accessible

to all.

Ho‘i ka ‘o‘opu ‘ai lehua i ka māpunapuna. 

The lehua-eating ‘o‘opu has gone back to the spring. 

Said of one who has gone back to the source.

Tingnan ang seryeng ito upang pagtibayin ang mga 
kultural na kagawian at kaalaman sa harap ng sakuna!

• Matuto mula sa mga tagapaglayag sa komunidad
• Matuto ng Kantang Hawaiian para tugunan ang 

sakuna
• Iugnay ang mga kagawian sa pamumuhay sa mga 

klinikal na palatandaan at sintomas ng malubhang 
karamdaman sa isip at maling paggamit ng 
kontroladong kemikal

• Makatanggap ng elektronikong toolkit para sa 
sakuna na may mga mapagkukunan

• Makakuha ng hanggang sa 3 Kredito sa 
Pagpapatuloy ng Edukasyon (Continuing Education 
Credit, CEU)

Bisitahin ang uludrs.com para sa higit pang impormasyon!

Para humiling ng mga CEU o tookit, mag-email sa uludrs@hawaii.edu

Likhang sining ni: Kealiʻimakamanaʻonalani Poʻoloa 

Tingnan ang aming kompletong 
listahan ng mga webinar sa aming 

page para sa rehistrasyon.
I-scan ang QR code gamit ang iyong 

telepono para i-access:



H U M I N G A
Pagtuunan ang pagpapabagal sa iyong 

paghinga para mapabagal ang tibok ng iyong 
puso sa mga panahon ng stress.

Huminga nang 4 na segundo, i-hold nang 4 na segundo, 
bumuga nang 4 na segundo, i-hold nang 4 na segundo. 

Ulitin hanggang sa humupa ang pagkabalisa.

M A G P A L U W A G
Magtuon sa pagpapaluwag ng tensiyon 
ng kalamnan para mabawasan ang mga 

pakiramdam ng pagkabalisa.

I-contract ang isang grupo ng kalamnan sa isang 
pagkakataon, simula sa iyong ulo at nagtatapos sa iyong 
mga daliri sa paa. I-hold ang bawat isa nang 10 segundo, 

at pagkatapos ay paluwagin.

M A G L A R A W A N  S A  I S I P
Hayaan ang iyong isip na magbakasyon nang 

sandali para makatulong na mapatahimik ang 
mabibilis na iniisip.

Ipikit ang iyong mga mata at isaisip ang iyong paboritong 
nagpapakalmang lugar. Isipin ang mga tanawin, tunog, 

amoy, lasa, at pakiramdam na nararanasan mo.

G U M A L A W
Gumawa ng mga paggalaw na kinatutuwaan 

mo para hayaan ang iyong katawan na 
makatulong na mapakalma ang isip mo.

Ang paghahardin, paglangoy, paglalakad, pagsasayaw, 
at paglalaro kasama ang iyong anak o alagang hayop ay 
mga aktibidad na makakatulong na makabawas sa mga 

antas ng stress.

K U M O N E K T A
Maglaan ng ilang oras para makabuo ng 

ugnayan sa iba.

Makipag-ugnayan sa isang kaibigan, miyembro ng 
pamilya, o kapitbahay para makipag-usap kapag 

kailangan mo. Ayos lamang na maging maramdamin at 
humingi ng suporta.

5 TIP PARA 
MAKATULONG 

SA STRESS

GUSTO MO BANG  
PAG-USAPAN ITO?  
1 (800) 753-6879






