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Makipag-ugnayan kay: Jake Sunderland, Jake.Sunderland@dhsoha.state.or.us, 
503-877-0170  
Ang mga taong may mga kapansanan at matatanda ay maaari, at dapat, 
gumawa ng mga kongkretong hakbang upang maghanda bago ang susunod 
na sakuna para sa mas mahusay na pagbangon 

(Salem, Ore.) – “Mula sa sunog sa bahay hanggang sa malalaking lindol, ang 
paggawa ng mga simpleng hakbang para maging handa ay parang katulad ng 
pagkakaiba ng kaligtasan at pagbangon mula sa sakuna,” sabi ni Ed Flick, irector 
ng Oregon Department of Human Services’ Office of Resilience and Emergency 
Management.  “Sa kasamaang-palad, ang mga matatanda, mga taong may 
kapansanan, at mga may fixed income ang madalas nating nababasa tungkol sa 
mga hindi nakapaghanda para sa mga emerhensiya o lumikas. Layunin naming 
baguhin iyon sa lalong madaling panahon.” 

Ang Oregon Department of Human Services (ODHS) ay nakikiisa sa pambansang 
obserbasyon ng Preparedness Month (Buwang ng Paghahanda) noong Setyembre 
sa pamamagitan ng paghikayat sa mga matatanda at taong may kapansanan na 
maghanda para sa mga sakuna.  

Si LeAnn Ivers ay ang Co-chair ng Disability Emergency Management Advisory 
Council (DEMAC).  Hirap din siya sa pandinig at nakakaranas ng pagkawala ng 
paningin. Ang mga karanasang iyon, at ang kanyang oras sa DEMAC, ay nagturo 
sa kanya na hindi nauunawaan ng mga tao na ang mga emergency responder (mga 
taong tumutugon sa panahon ng emerhensiya) ay hindi kaagad makakarating sa 
panahon ng sitwasyong na may maraming nasawi. “Kailangan nating lahat na 
maghanda na parang walang darating para iligtas tayo,” sabi ni Ivers. “Maaari 
nating kontrolin sa pamamagitan ng paggawa ng sarili nating plano at kung paano 
tayo tumugon sa mga sakuna.” 
Inirerekomenda ni Ivers ang mga tip na ito para sa mga matatanda at taong may 
mga kapansanan, bagama’t marami ang angkop para sa lahat: 

• Kung mayroon kang mga pangangailangan sa p ag-access at pagkilos at 
nasa isang lugar na naghahanda para sa posibleng paglikas, isaalang-alang 
ang paglikas nang maaga, sa halip na maghintay hanggang ang iyong lugar 
ay nasa ika-tatlong antas, ang antas ng "go". Ang mga medikal na 
pangangailangan, mga hamon sa transportasyon at higit pa ay maaaring 
magpahirap na makalabas sa huling minuto. 
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• Magkaroon ng mga karagdagang supply para sa iyong mga partikular na 
kondisyong medikal, tulad ng mga espesyal na diyeta, matibay na kagamitang 
medikal, baterya, oxygen, catheter, dagdag na salamin sa mata at mga 
baterya ng hearing aid.  

• Maghanda din ng mga karagdagang supply para sa iyong service animal. 
• Panatilihing madaling madala ang iyong mga gamot at mahahalagang over-

the-counter na gamot, gayundin ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan para 
sa iyong mga medikal na provider. Bumuo ng pang-emerhensiyang supply ng 
mga gamot sa pamamagitan ng pag-order sa lalong madaling panahon sa 
bawat pagkakataon at makipag-ugnayan sa iyong kompanya ng insurance 
upang tuklasin ang mga opsyon sa pang-emerhensiya na supply. Magkaroon 
ng kamalayan sa mga potensyal na panganib sa lugar at mag-sign up para sa 
mga emergency alert. 

• Maging “2 Linggo Handa” na may hindi bababa sa dalawang linggong halaga 
ng pagkain, tubig, at mga kritikal na supply. Alamin kung paano mag-
assemble ng emerhensiya na supply kit sa Ready.gov o American Red Cross. 
"Ang pagsasama-sama ng mga supply na ito ay hindi kailangang gawin nang 
sabay-sabay o maging mahal ang presyo," sabi ni Ivers. "Ang isang kapaki-
pakinabang na paraan upang maipon ang mga supply na ito ay katulad ng 
pagdagdag lamang ng isa o dalawa sa mga item sa iyong pamimili at 
pagkatapos ay ireserba ang mga karagdagang item para sa iyong pang-
emerhensiya na kit."  

• Makipag-ugnayan sa iyong mga lokal na grupo ng suporta o iba pa sa iyong 
komunidad na dumaan sa mga emerhensiya upang matuto mula sa kanilang 
karanasan. 

• Kilalanin ang iyong mga kapitbahay. Kahit na ikaw ay may pamilya, ang iyong 
mga kapitbahay ang unang handang tumulong.  

• Kung ikaw ay may matanda o taong may kapansanan sa iyong kapitbahayan, 
kilalanin sila at kung paano ka makakatulong sa isang emerhensiya. 

 

"Ang mga pangangailangan ng bawat tao ay natatangi sa kanilang mga kalagayan, 
kaya mahalaga na ang bawat isa sa atin ay lumikha ng sarili nating plano upang 
matiyak na tayo ay handa at makakagawa ng mabilis na pagkilos sa isang sakuna," 
sabi ni Flick. “Ang ODHS ay nakatuon sa pagtulong sa mga tao na maging handa at 
handa para sa susunod na sakuna. 

Tungkol sa DEMAC:  Ang Disability Emergency Management Advisory Council ay 
nilikha upang gamitin ang mga karanasan at kaalaman ng mga taong may mga 
kapansanan, bilang mga eksperto sa paksa, upang gabayan ang buong estadong 

https://oralert.gov/
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https://www.ready.gov/kit
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/survival-kit-supplies.html
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pamamahala sa emerhensiya sa pagbuo at pagpapatupad ng mga inklusibong 
kasanayan sa pamamagitan ng lahat ng pagpaplano, pagtugon, at mga aktibidad sa 
pagbangon. Ang DEMAC ay sama-samang pinondohan ng Oregon Department of 
Emergency Management, ODHS, at ng Oregon Health Authority. 

Tungkol sa ODHS at mga sakuna:  Ang mga planong pang-emerhensiya at 
pagbangon ng Oregon ay nagbibigay sa ODHS ng responsibilidad na suportahan 
ang mga apektadong indibidwal at pamilya sa panahon ng mga emerhensiya at 
pagbangon sa kahilingan ng at sa pakikipagtulungan ng mga lokal at tribong 
pamahalaan. Ito ay alinsunod sa pangunahing tungkulin ng ahensya na tulungan 
ang mga tao sa pagtugon sa kanilang mga pangunahing pangangailangan habang 
patungo sa kalayaan.  

Ang ODHS Office of Resilience and Emergency Management (OREM) ay nakatuon 
sa mga pangangailangan ng mga tao bago, sa panahon at pagkatapos ng mga 
sakuna, binabawasan ang mga epekto ng sakuna sa panahon ng krisis at 
pamumuhunan sa mga komunidad sa buong taon upang matiyak ang higit na 
katatagan. Isinasagawa ng OREM ang mga tungkulin ng ODHS sa 
Komprehensibong Plano sa Pamamahala ng Emerhensiya ng Oregon (Oregon’s 
Comprehensive Emergency Management Plan) bilang pangunahing ahensya para 
sa pangangalaga ng karamihan o publiko, pagkain at tubig sa mga sitwasyon ng 
sakuna at mga serbisyong panlipunan sa panahon ng pagbangon, at nakikipag-
ugnayan sa mga pagsisikap sa pagitan ng mga lokal at Tribal na pamahalaan at 
mga non-government na organisasyon. Ang opisina ay nakasentro sa katarungan 
sa trabaho nito, tinitiyak na ang mga layunin at pangangailangan ng mga 
mahihinang komunidad ay direktang nagbibigay-alam sa mga plano sa katatagan at 
ang mga sistema ng pagtugon ay epektibong tumutugon sa hindi katimbang na mga 
epekto sa kalamidad. Tinutulungan din ng OREM ang iba pang mga programa ng 
ODHS sa pagpigil, pagpapagaan, pagtugon sa at pagbangon mula sa natural, 
teknikal at mga panganib na dulot ng tao.  
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