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Earthquake Warning
California
EARTHQUAKE WARNING
CALIFORNIA (BABALA SA
LINDOL NG CALIFORNIA)
Ang programang paghahanda sa lindol sa
estado ay nakatuon sa pagbibigay ng mga
gamit at mga mapagkukunan upang
tulungang bigyan ng paunang babala ang
mga taga-California sa isang lindol, at
magbigay ng oras na magkaroon ng mga
kilos ng proteksyon tulad ng pagdapa,
pagtago, at mag-antabay. Ito ay kabilang
ang mobile app na MyShake, wireless na mga
alertong pang-emerhensya (WEAs), ang
Android Earthquake Alert System, at ang
website ng Earthquake Warning California:
www.earthquake.ca.gov.

BABALA NG MYSHAKE, MGA
ALERTO NG ANDROID AT
WEA
Ang MyShake "ShakeAlerts" ay
ipapadala sa mga user na may
smart-phone sa lugar na malapit sa
makabuluhang lindol pagkatapos na
matukoy ng mga sensor ang pagyayanig ng
mundo. Dapat na paganahin ng mga user
ng MyShake App at Android ang mga
serbisyo ng lokasyon sa kanilang telepono
upang makatanggap ng ShakeAlerts, dahil
sila ay nakabatay sa lapit ng pagyanig. Ang
Wireless Emergency Alerts (WEA) ay maikling
mga mensahe ng emerhensya at kaligtasan
ng publiko na ginagamit sa buong bansa sa
pamamagitan ng awtorisadong mga
ahensya upang alertuhin ang mga user ng
mobile sa nalalapit na mga pagbabanta sa
kanilang lugar. Ang WEAs ay pinagana ng
wireless na mga carrier.

MATUTO NANG HIGIT
Narito ang ilang mga paraan upang
makapaghanda para sa lindol:
I-download ang MyShake App, paganahin ang mga serbisyo
ng lokasyon upang makakatanggap ng mga babala ng
lindol. Ang MyShake App ay makukuha sa Google Play para
sa Android at ang App Store para sa iPhone.

Bisitahin ang earthquake.ca.gov para sa pinakahuling
balita, mga pag-update, at impormasyon na kaugnay
sa industriya.

ANG MYSHAKE APP
Ang MyShake App ay isang tool na pangbabala
ng lindol sa mga smartphone na binuo ng UC
Berkeley, sa pakikipagsosyo ng USGS Shake Alert at
Cal OES. Ang app ay nagbibigay ng babala sa
mga user na malapit sa lindol na magtago sa
pagkakataon na ang pagyayanig ay matukoy.
Ang app ay naglakip din ng mga tip para sa
paghahanda at ang kakayahan na tingnan ang
mga ulat na ibinahagi ng ibang "mga siyentistang
mamamayan," na tumutulong sa paggawa ng
komprehensibong seismic monitoring network. Ang
app ay makukuha sa wikang Ingles at Espanyol, na
may karagdagan pang darating na mga wika.

ANO ANG AKING GAGAWIN
KAPAG AKO AY
NAKATANGGAP NG BABALA?
Planuhin sa lugar ang PAGDAPA,
PAGTAGO, at PAG-ANTABAY sa panahon
ng lindol. Kabilang dito ang pananatiling
malayo mula sa salamin, pagtago sa ilalim ng
matibay na mesa, pinoprotektahan ang iyong
ulo, at hindi kumikilos hanggang ang lupa ay
tumigil sa pagyayanig. Dapat paunang suriin
ng tiyak na mga industriya ang mga protokol
ng emerhensya sa lindol at kung anong mga
kilos ang gagawin sa panahon ng babala. Ito
ay kabilang ang:
Edukasyon
Unang Mga Tumutugon
Medikal
Pagmamanupaktura

Transportasyon
Kaligtasan ng Publiko
Maliliit at Malalaking Mga
Negosyo
Kagamitan ng Imprastruktura

Magkaroon ng planong angkop muna ikaw ay makakilos
kaagad kung makakatanggap ka ng babala ng lindol sa
MyShake, Android o WEA. Gumawa ng plano na DUMAPA,
MAGTAGO, at MAG-ANTABAY sa mga lugar na kung saan ka
nakatira, nagtrabaho, at naglaro.
Sundan ang Cal OES sa social media!

Facebook: www.facebook.com/CaliforniaOES
Twitter: @Cal_OES
YouTube: www.youtube.com/user/CalEMATV
Instagram: @cal_oes

