
SIGURUHING MATIBAY 
ANG PAGKAKAKABIT

Maaaring tangayin ang 
bahay ng malakas ng 

hangin

Maaaring matulak ng 
malakas na hangin

Ang nakukulong na 
hangin ay umaangat 

pataas sa gusali

Hinihila ng hangin 
ang bubong paakyat

Hinihila ng hangin 
ang bubong 

paakyat

WALONG PAALALA PARA MAGING LIGTAS AT MATIBAY ANG ATING TAHANAN

PAANO NAKAKA-APEKTO ANG BAGYO SA ATING BAHAY?

1 MAGTAYO NG MATIBAY 
NA PUNDASYON

2

3 4 5 6

7

8

PAGLIKAS

KOMUNIKASYON

"GRAB BAG"

Dahil sa pinsalang dinala ng bagyong Yolanda, dapat 
natin siguruhin na matibay ang ating tahanan. Narito 

ang walong paalala kung paano at kung sa anong 
paraan natin itatayo ng maayos ang ating bahay

30° 

ITALI SIMULA SA 
BABA PAITAAS

GUMAMIT NG BRACE 
PANGONTRA SA BAGYO

ANG MATIBAY NA BAHAY AY 
KAILANGAN NG MATIBAY NA 

BUBONG

MAGTAYO NG BAHAY 
SA LIGTAS NA LUGAR

PINAKALIGTAS ANG BAHAY 
NA MAY SIMPLENG HUGIS

MAGING HANDA SA 
LAHAT NG ORAS
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ANO ANG MGA MAAARI KONG GAMITIN BILANG HALIGI NG AKING BAHAY?

Kahoy na poste na may 
halong kemikal upang 

hindi mabulok   

Paglalagay ng 
angkla

Kahoy na 
poste sa ilalim 

ng lupa

Kahoy na 
poste sa itaas 

ng lupa 

Kahoy na poste na 
nasa loob ng 

konkretong haligi

Rebar na nasa loob 
ng konkretong 

haligi

Bakal na nakapalibot 
sa poste upang hindi 

mabulok

Mahina Matibay Pinakamatibay

A

Hinihiwalay ang kahoy sa 
tubig upang hindi ito mabulokC Proteksyon laban sa malakas 

na hanginD Nagsisilbing pabigat upang hindi 
tangayin ng hangin ang bahayE

Pinipigilan ang 
paglubog ng bahay sa 

lupa
F

Proteksyon sa mga insekto 
tulad ng anayB

 1/4  
poste 

ang taas

Magtayo ng matibay na pundasyon

Ang mga haligi ay mahalaga upang mapanatiling 
nakatayo ang bahay sa lupa. Siguraduhin na 

nararapat ang haligi ng inyong bahay sa lokasyon o 
lupa upang maging ligtas sa panahon ng bagyo, lindol, 

o pagbaha

Pinipigilan ang 
pagbaha

Mas matibay

o kaya 
gumamit ng 
mga kemikal
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Timber cleats Strap na gawa sa 
makapal na metal

Lubid na gawa sa 
nylon

Itali ang mga ito pagdu-
marating ang malakas 

na hangin

Makapal na metal na 
panali

Matibay Pinakamatibay

ANO ANG MGA MAAARI KONG MAGAMIT PARA ITALI ANG AKING BAHAY?

Itali ang patungan ng 
sahig sa kuwadroB Itali ang kuwadro ng 

bubong sa mga posteC

Itali ang bubong sa 
haligi nito

CD

E

Itali ang mga poste 
pababa sa pundasyonA

A

B

C

E

D
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Itali mula sa taas pababa

Maaring tangayin ng malakas ng hangin ang iyong 
bahay tuwing may bagyo. Upang maiwasan ito, itali 

ang bawat parte ng iyong bahay simula sa taas 
pababa

Itali pababa hang-
gang sa lupa

PARATING ANG MALAKAS 
NA HANGIN?

Itali ang haligi ng 
bubong pababa sa 
poste
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Lumang kabilyaMakakapal na metal 
na panali

Magpako ng kahoy Magpako ng 
makapal na strip 

na metal

Matibay Pinaka MatibayMas matibay

Kahoy na may 
kasamang strip na 

metal

Lagyan ng brace 
ang bawat paderA

ANO ANG AKING MAAARING GAMITIN BILANG BRACE NG AKING BAHAY?

Maglagay ng brace sa 
ilalim ng bubongB Maglagay ng brace 

sa pagitan ng mga 
tahilan ng bubong

C Maglagay ng brace sa 
tuntungan ng bahayD Dapat na lagyan ng 

buong brace ang 
dalawang matibay na 
koneksyon ng ating 

bahay sa magkabilang 
direksyon

E Ilagay ang brace sa 
45°. Hindi bababa 30° 
and di lalagpas ng 60°

45° ay 
mainam60° 

30° 

F

Lagyan ng brace ang 
bawat pinto at bin-

tana!
G
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Gumamit ng brace pangontra sa 
bagyo

Mahalaga ang wastong paggamit ng mga brace upang 
maiwasan ang pagkasira ng bahay dahil sa malakas na 
hangin. Siguraduhin na naka-brace ang matitibay na 

lugar ng iyong bahay
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Dalawang pako Turnilyo  Bolt

Matibay Pinaka MatibayMas Matibay

Pako na naka 
interlock

Fishplate or cleats

ANO ANG AKING MAAARING GAMITIN PARA TUMIBAY ANG PAGKA KAKABIT NG AKING BAHAY?

Dapat lumampas ang 
kahoy na gagamitin 

upang hindi madaling 
masira ng pako

A

Huwag masyadong bawasan 
ang mga pangunahing poste 

ng bahay
B Gumamit ng mga cleats upang 

mapatibay ang pagkakakabitE

Gumamit ng mga 
gusset platesF

Ipako nang naka-angulo 
upang hindi madaling 

matanggal ang pagkakakabit
DAyusin ang pagkakapako 

upang hindi masira ang kahoyC

1/3
1/3

1/3

1/31/3
1/3

PAALALA PARA MAGING LIGTAS AT MATIBAY ANG ATING TAHANAN  4 of 8

Siguraduhing matibay ang 
pagka kakabit

Matibay lang ang iyong bahay kung ang bawat parte 
nito ay nakakabit nang maayos. Siguraduhin na hindi ito 
madaling natatanggal. Maaaring gumamit ng mga pako 
na pahalang upang maiwasan ang pagkasira ng bahay 

dahil sa malakas na hangin.

1/3
1/3 1/3

Mahina 

Isang pako
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Bubong na may 
dalawang hanay

Bubong na may apat na 
hanay

“Quatro Aguas”

Nakabaluktot 
na pako na 
may washer

Regular na 
pako

Matibay PinakamatibayMahina Matibay Pinakamatibay

ANO ANG MGA MAAARING GAMITIN? ANONG HUGIS NG BUBONG ANG DAPAT GAMITIN?

Dapat ay nasa tamang 
agwat ang puwang sa 
dulo ng bubong upang 

maprotektahan laban sa 
ulan

45cm/
1.5 ft max.

A

15°
Mababa

30° 
Matibay

50°
Mataas

Ang matibay na bubong ay may angulo na 
30° 

30° 

54321

1

2

3

B

Pagpatungin ang bawat 
dulo upang tumibay ang 

pagkakakabit
E

German wire 
(para sa 

kawayan)
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Ang matibay na bahay ay may mati-
bay na bubong

Mahalaga ang matibay na bubong bilang proteksyon 
sa malakas na hangin at ulan. Siguraduhin na 
maganda ang kundisyon ng iyong bubong at 

nakakabit itong mabuti
Pagpatong

Gumamit ng maraming pako sa dulo 
ng bubongC

May kapal na 0.4mm5 pahalang 3 pataas

Mahina

Bubong na may isang 
hanay

Gumamit ng washer na 
gawa sa goma o 

silicone kung 
magpapako ng bubong

D

Pako na may 
washer

Roofing 
screw na 

may washer

2 ft
1 ft

2 ft

2 ft
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Itaas ang bahay upang 
hindi bahainA

Huwag magtayo sa bangin o kung saan may mga 
bato na maaaring mahulogB Huwag magtayo ng bahay sa tabi ng mga malalaking punoD

Gumamit ng 
proteksyon laban sa 
malakas na hangin

E

C Magtayo ng bahay sa isang ligtas na lugar na malayo sa 
posibleng panganib upang maiwasan ang mga sakuna

PAALALA PARA MAGING LIGTAS AT MATIBAY ANG ATING TAHANAN  6 of 8

Magtayo ng bahay sa ligtas 
na lugar

Tingnang mabuti ang mga panganib na inyong 
lugar upang mapaghandaan ito
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Mahalaga ang hugis ng inyong bahay 
upang malaman kung kaya nitong tuma-

gal sa malakas na hangin at ulan

Ang haba ay hindi lalampas 
sa tatlong beses na lapad 

nito

Makukulong ang hangin kung masyadong 
magkakadikit ang mga bahay

Mas makakadaan ang hangin kung 
may tamang agwat sa pagitan ng mga 

bahay

Ang naka hang na 
parte ng bahay ay 
nagpapahina sa 

kabuoan nito

Inihawalay ang 
pangunahing bubong 

kung may 
pangalawang parte

PAANO DAPAT NAKAAYOS ANG MARAMING BAHAY?

A

B

D
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Pinakaligtas ang bahay na may 
simpleng hugis

Mahalaga ang hugis ng inyong bahay upang 
malaman kung kaya nitong tumagal sa malakas na 

hangin at ulan

Huwag masyadong pa-
habainC
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PAANO KO MAIHAHANDA ANG AKING SARILI AT ANG KOMUNIDAD TUWING PANAHON NG SAKUNA?

PAGLIKAS KUMUNIKASYON GRAB BAG

Gumawa ng mabuting plano at 
mag-eensayo

Magpasya ng maaga kung lilikas o 
mananatili sa bahay

Maghanda ng ligtas na ruta ng 
paglikas

Alamin kung saan ang mga 
evacuation sites

Alamin kung anong sasakyan ang 
gamitin para makakalikas nang 

ligtas

Alamin ang mga senyales ng nalalapit na sakuna

Alamin kung saan makakakuha ng impormasyon 
tungkol sa sakuna

Ipagbigay-alam sa mga kamag-anak o kaibigan 
kung saan lilikas

Alamin kung paano makakausap ang mga 
kamag-anak o kaibigan pagkatapos ng sakuna

Alamin kung sino ang namamahala tuwing may 
sakuna sa inyong lugar

Alamin kung saan makakakuha ng impormasyon 
tungkol sa mga nawawalang tao

Maghanda ng "grab bag" na waterproof bago 
pa man ang sakuna

Dapat ay madali itong dalhin at mayroon 
itong:

paunang lunas 
malinis na damit at sapatos

mga baterya 
kandila at posporo

pagkain na madaling lutuin
mga gamit pangluto

mahahalagang dokumento o ID

Huwag kalimutan ang maiinom na tubig

Bagyo?

Pagbaha?

Pagtaas ng tubig?

Tsunami?

Lindol?

Pagguho ng lupa?

Pagputok ng bulkan?

A ANU-ANO ANG MGA 
PANGANIB SA AKING 

LUGAR?

C ANU-ANO ANG MGA 
MAAARI KONG GAWIN 

SA AKING BAHAY?

B PAANO KO PA MAIHAHANDA ANG AKING BAHAY? 

Maglagay ng brace

Maglagay ng shutter sa pinto at bintana

Gumawa ng panaggalang laban sa malakas na hangin

Maghanda ng matibay at ligtas na kuwarto

Tanggalin ang mga malalaking puno malapit sa bahay

Talian ang bahay

Protektahan ang mga pinto 
at bintana

Itaas ang mga 
mahahalagang gamit kapag 

may baha

Itago ang mga gamit upang 
hindi tangayin ng hangin

Tanggalin sa saksakan ang 
lahat ng mga de 

kuryenteng kasangkapan o 
kagamitan
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Maging handa

Ang maagang paghahanda ay nakakabawas sa 
matinding epekto ng mga sakuna. Mahalaga na ngayon 

pa lang ay alam na natin ang mga dapat gawin
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