
MAGPLANO

 ☐ Alamin ang nagbabantang panganib sa iyo—Alamin kung nakaranas ang iyong mga 
kapitbahay ng pagbaha sa nakaraan. Kahit ang mga lugar na malayo sa dagat ay 
puwedeng bahain! 

 ☐ Bumili ng Insurance sa Baha—Puwedeng bumili ang mga may-ari ng bahay, may-ari  
ng negosyo at nangungupahan ng insurance (seguro) para sa baha sa pamamagitan  
ng National Flood Insurance Program, at nang masaklaw para sa pinsala ng baha ang 
mga gusali at nilalaman ng gusali.

 ☐ Mag-aplay para sa Flood Water Grant (Tulong-Pinansiyal Kaugnay ng Tubig-baha)—
Nagsasauli kami ng ginastos (reimbursement) ng hanggang $30k para sa mga 
proyektong tumutulong na bawasan ang panganib ng pinsala na dulot ng pagbaha  
sa iyong ari-arian.

MAGHANDA

 ☐ Lumikha ng pang-emergency na plano at kit—Para alamin ang dapat gawin sa 
emergency at ang mga magagamit na gabay upang matulungan kang maghanda, 
pumunta sa www.sf72.org 

 ☐ Magpatala para sa mga Weather Alerts (Pag-alertong Kaugnay ng Panahon)—
Nagkakaloob ang National Weather Service ng prediksiyon sa  panahon sa   
www.weather.gov. Makukuha ang mga lokal na pag-alerto para sa panahon   
at iba pa sa pamamagitan ng AlertSF.org.

 ☐ Gumawa o kumuha ng mga bag ng buhangin—Makukuha ang mga ito sa karamihan 
ng mga tindahan ng hardware. Libre ang hanggang 10 bag ng buhangin para sa mga 
residente at negosyo ng San Francisco. SF Public Works Lunes–Sabado, 7am–3pm  
sa 2323 Cesar Chavez St. (Ang pasukan ay sa Marin St./Kansas St. gate). 

MAGPROTEKTA

 ☐ I-angat ang iyong mga gamit—Siguruhing mailalagay ang mahahalagang bagay at 
anumang kemikal (mga pestisidyo, panlinis, atbp.) sa shelves o salansanan o ilipat  
ang mga ito sa mataas na palapag bago ang malalakas na bagyo.

 ☐ Ilipat ang Iyong Sasakyan—Kung naninirahan ka sa ilugar na may kasaysayan ng 
pagbaha, ilipat ang iyong sasakyan sa ligtas na lugar bago ang inaasahang bagyo.

MGA PAYONG PANGKALIGTASAN SA PANAHON NG BAGYO 
         
Habang May Bagyo

• Patuloy na kumuha ng impormasyon—Makinig sa KCBS (740 AM o 106.9 FM) o sa 
mga lokal na channel ng TV para sa mga payo at instruksiyon na pang-emergency. 
Magpatala para sa mga lokal na pag-alerto sa pamamagitan ng AlertSF.org

• Idiskonekta ang mga kasangkapan—Kung pinaaalis ka na sa iyong bahay o gusali, 
idiskonekta ang lahat ng kasangkapang de-koryente. Patayin ang utilities (gas, 
koryente, atbp) sa mga pangunahing switch o valve. Huwag hawakan ang kagamitang 
de-koryente kung basa ka o nakatayo sa tubig.

• Protektahan ang sarili—Kung napunta ka sa lugar na puno ng tubig, lalo na kung 
mabilis na gumagalaw ang tubig, bumalik sa pinanggalingan. Iwasan ang mga linya  
ng koryente at naputol na linya ng gas.

• I-ulat ang mga isyu sa 311— Tumawag, mag-tweet o gumamit ng app upang i-ulat ang 
anumang problemang kaugnay ng napinsala o baradong catch basin o tubig o backup 
sa imburnal sa iyong ari-arian.

Pagkatapos ng Bagyo

• Protektahan ang sarili—Huwag hawakan ang kagamitang de-koryente na dinadaluyan 
pa ng elektrisidad sa mga basang lugar.

• Huwag tangkaing ikaw mismo ang magbalik ng serbisyo ng gas—Tawagan ang PG&E 
(800) 743–5000. 

• Gawing mas kaunti hanggang sa maaari ang kontak sa tubig-baha—Magsuot ng 
nagpoprotektang damit at matitibay na guwantes upang tanggalin ang mga bagay na 
posibleng nakontamina. Huwag gumamit ng sariwang pagkain o de-lata na nagkaroon 
ng kontak sa tubig-baha.

• Iwasan ang pagkakaroon ng amag—Dapat bombahin, disimpektahin, at patuyuin sa 
pinakamabilis na paraang posible ang mga binahang gusali upang maiwasan ang 
pagkakaroon ng amag. 

#sfsewer

Protektahan ang iyong pamilya at ari- 
arian sa panahon ng bagyo sa taglamig.

Para sa karagdagang impormasyon mag-email sa     
RainReadySF@sfwater.org o tumawag sa (415) 554–3289.

sfwater.org/RainReadySF



Protektahan ang Iyong Bahay laban sa  
mga Backup sa Imburnal at Pagbaha

Alamin ang iba pang impormasyon sa sfwater.org/RainReadySF

1

2
3

4

5

PROTEKTAHAN ANG MGA LUGAR NA MAS MABABA    
          KAYSA SA KALSADA

Pinakamadaling magbaha ang mga panloob na espasyo na mas mababa kaysa sa kalsada. 
Kung mayroon kang mababang garahe o basement, siguruhin na mapoprotektahan ang 
mga pintuan at bintana kapag may bagyo. Isaalang-alang ang pagkakaroon ng mga bag ng 
buhangin, window well (hugis U na plastik o metal na katapat ng bintana), flood wall (pataas 
na hadlang) at natatanggal na pangharang. 

PAHUSAYIN ANG DRAINAGE O PAAGUSAN AT BAWASAN  
          ANG MGA SEMENTADONG LUGAR

Natitipon ang tubig sa mabababang lugar. Kailangang mas mataas ang lupa sa paligid ng 
iyong pundasyon at nakahilig palayo. Kapag mas marami ang berdeng espasyo at gumagamit 
ng permeable pavement (esesipikong uri ng semento kung saan kayang bumaba ng tubig-
ulan) para sa paradahan at patio, mas marami ring tubig-ulan ang bumababa sa lupa, kung 
kaya’t nagkakaroon ng mas maraming espasyo sa mga imburnal habang may bagyo.

PANGALAGAAN ANG IYONG KONEKSYION SA IMBURNAL  
          (SEWER CONNECTION)

Bilang may-ari ng gusali, nasa iyo ang responsibilidad para sa pagpapanatili ng sewer lateral 
o pagilid na imburnal (ang koneksyon mula sa iyong gusali patungo sa imburnal ng lungsod). 
Posibleng magdulot ng pagbabara ng imburnal ang mga ugat ng punongkahoy, “flushable 
wipes” o puwedeng mai-flush na pamunas, at ibinubuhos na mantika o grasa. Ang barado o 
basag na lateral ng imbural ay posibleng maging sanhi ng backup. Tandaan: Kinakailangan 
ng aparato sa paghadlang ng daloy (backflow prevention device) kung mayroon kang mga 
nakakabit na instalasyon ng tubo na mas mababa kaysa sa kalsada. 

MAG-AMPON NG CATCH BASIN | ADOPTADRAIN.SFWATER.ORG

Masipag na nagtatrabaho ang Lungsod upang panatilihing maayos ang 
ating 1,000+ milya ng mga tubo ng imburnal at 25,000+ catch basin, pero 
nakababara ang mga kalat at labi ng halaman sa mga catch basin kung 
kaya’t naiipon sa kalsada ang tubig-bagyo. Makatutulong ka sa pamamagitan 
ng hindi pagkakalat sa kalsada, pag-aalis ng bara sa catch basin grates 
(parilya) bago ang bagyo, at pag-uulat ng anumang problema sa 311.

PANATALIHING MAAYOS ANG MGA DRAIN O PAAGUSAN   
          AT DOWNSPOUT O BABAAN NG TUBIG NG BUBONG

Siguruhing walang nakabara sa mga drain o paagusan at alulod ng iyong bubong para 
maiwasan ang pagbabara sa panahon ng bagyo. Isaalang-alang ang pagkonekta sa iyong 
downspout o babaan ng tubig sa bariles o cistern (ipunan ng tubig) para sa ulan upang 
maipon at maitago ang tubig-ulan, at sa gayon, magkaroon ito ng ibang gamit sa ibang  
araw, tulad ng para sa pagdidilig ng halaman o paghuhugas ng walkways o dinaraanan. 
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