
Maganda kung ididikit ito sa lugar na madaling makita

Tsunami

Landslide

Pagsabog ng bulkan

Lindol

Malakas na niyebe

Malakas na ulan

Baha

Bagyo

I-install para sa oras 

na may mangyari!

Naglathala: Opisina ng Gabinete

Pangangasiwa at kooperasyon mula sa: Ministry of Internal Affairs and Communications, Fire and Disaster Management Agency, 

Japan Tourism Agency, Japan Meteorological Agency (JMA)

* Ang impormasyon sa mga app at website ay mula sa dulo ng Marso 2020

Normal na mae-enjoy!

Mga kapaki-pakinabang 
na apps at website sa 

panahon ng sakuna

Maghanda para sa mga likas na sakuna sa Japan

Multilinggwal

Magagamit sa      oras ng sakuna

Po-protektahan ka

sa oras ng sakuna

▶  Pangunahing app ng smartphone I-download gamit ang QR code!

▶  Pangunahing website Magagamit kahit sa PC o sa smartphone!

goo Disaster Prevention App

App na maaring gamitin upang maghanap ng 

impormasyong may kinalaman sa sakuna at pag-iwas 

dito, pati na rin ng mga lokasyon ng lugar ng paglilikasan.

Safety tips

App na kapaki-panginabang upang 

makakuha ng impormasyon ukol sa mga 

sakuna sa Japan.

Japan Official Travel App

App na kapaki-pakinabang para sa 

sightseeing sa Japan. Magagamit din sa 

oras ng sakuna. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/

special/staysafe/

https://www.jma.go.jp/jma/

kokusai/multi.html 

Stay Safe with NHK WORLD-JAPANJapan Meterological Agency  
Impormasyon tungkol sa sakuna

Pinalaganap ang balita ng NHK. Ipinagbibigay-alam din 

ang mga impormasyong pang-emergency sa oras ng 

lindol at tsunami. 

NHK WORLD-JAPAN

Tagalog

i OS Android

i OS Android i OS Android

i OS Android

I-click ito para 
i-download

I-click ito para 
i-download

I-click ito para 
i-download

I-click ito para 
i-download



Sa oras ng bagyo, malakas na ulan o malakas na niyebe

Sa oras ng pagsabog ng bulkan

Safety Assistance > Emergency Shelters

Japan Official Travel App

Safety tips

Kard ng komunikasyon

Safety tips

https://www.japan.travel/en/news/JapanSafeTravel/

 Japan Safe Travel Information

Sa oras na kailangan ng tulong o naais lumipat sa ligtas na lugar

Safety Assistance > Communication Cards

Japan Official Travel App

(2) Lumipat sa isang ligtas na lugar

Mga website at app na madaling makitaan ng impormasyon

Kung may lindol o tsunami

Japan Meteorological Agency

Japan Meteorological Agency

Babala sa pagputok 

(ng bulkan)

Safety tips

Distribusyon ng panganib na magkaroon ng babala: sakuna ng 

pagguho ng lupa, pinsala dahil sa pag-apaw na baha o pagbaha

Payo ng paglisan, mga utos, atbp > Impormasyon sa shelter 

Safety tips

Mga babala ng panahon

Payo sa paglisan, mga utos, atbp
Mga babala at payo na mag-ingat sa panahon

Galaw ng ulap ng ulan

Impormasyon tungkol sa pagsabog ng bulkan

Impormasyon tungkol sa lindol o tsunami

(1) Maghanap ng impormasyon ukol sa sakuna

Panganib na magkaroon ng babala ng pagguho ng lupa, 

pinsala dahil sa pag-apaw ng baha o pagbaha

Lugar ng paglilikasan

Tren o Trasnpotasyon

Nais kong humingi ng tulong sa wikang Hapon

Impormasyon tungkol sa hangin, ulan o niyebe

Impormasyon sa lindol

Japan Meteorological Agency

Japan Meteorological Agency

Mga babala at payo na mag-ingat sa tsunami

Japan Meteorological Agency

Mga babala at forecast ng pagputok 

(ng bulkan)

Kung magkaroon ng sakuna!
Safety Assistance > 

Volcanic Warnings

Japan Official Travel App

Japan Official Travel App

https://www.jnto.go.jp/smartapp/eng/about.html

Dadalhin sa app na "Japan Shelter Guide" 

https://www.data.jma.go.jp/

multi/index.html?lang=ph

Safety tips  

Ipormasyon tungkol sa sakuna

Japan Meteorological Agency

Website ng impormasyon tungkol sa sakuna

(Mag-ingat sa tsunami sa oras na magkaroon ng malakas na lindol sa dagat)

Impormasyon sa lindol

Safety tips

Safety Assistance > 

Earthquakes

Japan Official Travel App

Safety Assistance > 

Weather Warnings

Japan Official Travel App

I-click ito para 
i-download

I-click ito para 
i-download

iOS Android

iOS

Android


