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Iniilawan ng koryente ang ating mundo!

Isipin lahat ng mga paraan kung paano tayo umaasa
sa koryente: pagpapanatiling sariwa ng pagkain,
pagluluto ng pagkain at pagkuha ng impormasyon sa
pamamagitan ng internet o TV. Pinananatili tayo nitong
mainit sa taglamig at presko sa tag-init, at konektado
sa isa’t isa sa buong taon. Madalas, gumagamit tayo
ng koryente sa paglalaro at para masayahan! Handa
ka ba at ang pamilya mo kung may maganap na
sakuna at walang koryente sa bahay mo?

Paano tayo
makakakita sa
gabi kung walang
koryente?
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Tulungan ang pamilya mong bumuo ng emergency kit! Kolektahin ang mga bagay na ito ay
pagsamahin sila sa isang ligtas na lugar kung saan madali niyong mahanap. Tiyakin na may sapat
kang mga supply na magtatagal nang hindi bababa sa tatlong araw.

Listahan ng Emergency na Supply
1 3-araw ng supply ng hindi masisirang pagkain (tuyong
prutas, de-latang tuna na isda, peanut butter, atbp.)
1 Abrelata
1 First aid kit
1 Sleeping bag o mainit na kumot para sa lahat ng
miyembro ng pamilya mo
1 Pamalit na damit para sa 3 araw, kasama ang matibay
na sapatos; isaalang-alang ang panahon kung saan ka
nakatira
1 Posporo na nasa waterproof na lalagyan (hayaang
matandang tao ang gumawa nito)
1 Sipilyo, toothpaste, sabon
1 Mga paper plate, plastic cup at kubiyertos at tisyu

1 Tubig – hindi bababa sa isang galon bawat tao, bawat
araw
1 Radyo na de-baterya o hand-cranked na may mga
ekstrang baterya
1 Mga flashlight na may mga ekstrang baterya
1 Cell phone na may charger, ekstrang baterya at solar
charger
1 Pito pangsenyas ng tulong
1 Mga lokal na mapa
1 Mga supply para sa alagang hayop
Tandaan, hindi
1 Mga supply para sa sanggol
1 Mga libro, laro o mga palaisipan
gagana ang mga
1 Paboritong stuffed toy o kumot

Mag-quest kasama ng pamilya mo!
Gumawa ng scavenger hunt!
Gawing masaya ang pagpaplano!

http://www.ready.gov/kids
MAGING BAYANI!

traffic light!

