Republika ng Pilipinas
KAGAWARAN NG EDUKASYON
Rehiyon XI
SANGAY NG LUNGSOD NG DABAW
PUROK NG TUGBOK
Lungsod ng Dabaw

Mga dugang
nga
pahimangno.

BOMB THREAT
AND
EXPLOSION
SAFETY
PLAN

(Mga karagdagang
paalala.)



Padayon sa naandan nga
mga kalihokan apan
magmaigmat kanunay.

(Manatili sa nakasanayang
gawi ngunit maging listo sa
lahat ng pagkakataon.)



Mag-igmat sa mga
kadudahang mga butang
o tawo.

(Maging listo sa mga kahina
hinalang mga bagay o tao.)



Unsa ang angay buhaton
kung adunay hulga sa
pagpamomba?

Likayi ang huot nga
publikong lugar o mga
pagtipon-tipon.

(Umiwas sa mga matataong lugar
o pagtitipon.)



(Anu-ano ang mga dapat gawin sakaling
may banta ng pambobomba?)

Paminaw sa mga balita
sa radio ug TV.

(Makining sa mga balita sa radio
at telebisyon.)



Dili magkomedya mahitungod sa
bomba. Adunay silot ang bisan
unsang paagi sa pagkomedya
kalabot sa bomba subay sa PD
1727.

(Huwag magbiro tungkol sa bomba. Ang pag
bibiro tungkol sa bomba ay may katumbas
sa parusa na nakasaad sa PD 1727.)
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(Anu-ano ang mga dapat gawin sakaling may banta ng pambobomba?)
1. Magpabiling kalmado.
(Manatiling kalmado.)

2. Ayaw hilabti ang mga
kadudahang butang.

4. Kalmado nga mugawas sa
building ug moderetso sa
pinakaluwas nga lugar.
(Mahinahong lumabas sa gusali at pumunta sa
pinakaligtas na lugar.

7. Makanunayong maminaw
sa mga pahimangno sa mga
otoridad.
(Palaging makinig sa mga babala at anunsyo ng
mga otoridad.)

(Huwag pakialaman ang mga kahinahinalang
bagay.)

5. Kung naa na sa luwas nga
lugar, ihapon ang mga bata
kung kumpleto o kulang.

3. Ipahibalo dayun sa
mga otoridad.

(Pagdating sa ligtas na lugar, bilangin ang mga
bata kung kumpleto o hindi.)

(Ireport agad sa mga otoridad.)

8. Makanunayong muapil sa
mga aktibidad kalabot sa
pagpangandam batok sa
kalamidad.

(Palaging makilahok sa mga aktibidad na may
kinalaman sa paghahanda laban sa mga sakuna.)

6.Maghulat sa anunsyo sa
SDRRM Team Leader kung
luwas na nga mobalik sa classroom.
(Hintayin ang anunsyo ng SDRRM Team Leader kung
pwede ng bumalik sa silid-aralan.)

“Responsibilidad sa tanang
Dabawenyo ang ipabilin nga luwas gikan sa bisan unsa nga
matang sa
pagpambomba ang dakbayan.”

