Ipagtanggol ang Sarili Mula sa Armd Attack o Terorismo

Ipagpalagay Natin ang Sitwasyon
Ang mga sumusunod na sitwasyon ay pinapalagay ng “Gabay tungkol sa Proteksyon ng Mamamayan” na
siyang plinano ng bansa.

Itog pamphlet ay naglalaman ng payo kung ano ang kailangan ihanda para
sa pang-araw-araw at kung ano ang kailangan gawin ng mga mamamayan
sa panahon na may mangyaring armadong pagsalakay o kaya malaking
terorismo.
Basahin ito ng mabuti at gamitin ito para malaman kung ano ang gagawin sa
panahon ng kalamidad katulad ng lindol o sakuna na kadalasan nagaganap;
sa oras na mangyari ang kalamidad, isauna ang kaligtasan ng kahit isang tao
o madaming tao, at makiisa at makipagkooperasyon sa bawat isa.

Sitwasyong Armd Attack
Attack ng mga Guerilla/Commando

Ballistic Missile Attack

• Maaring magkaroon ng biglaan at hindi inaasahang pinsala.
• Sa pangkaraniwan, ang pinsala na dinudulot nito ay makitid lamang,
ngunit depende sa klase ng lugar (gaya ng opisina ng atomic enerhiya o
mga establisamento na may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay at
iba pa) na sinalakay, pwede din magkaroon ng malaking pinsala.
• Maaring ipalagay na gagamit sila ng nuklear, biyolohiya, kemikal, o dirty
na bomba (bomba na nagsasanhi ng radioactive polusyon sa
pamamagitan ng mga materyales gawa sa radioactive).

• Mahirap tukuyin ang eksaktong lugar ng pinsala bago ito paputukin,
ngunit maaring ipalagay na ang pagsabog ng missile ay mangyayari sa
loob ng maikling panahon.
• Mahirap mahulaan kung ano ang klase ng warhead o missile (kung ito ay
karaniwang bomba, nuklear, biyolohiya, kemikal na warhead at iba pa)
ang ginamit pangsalakay, depende sa klase nito ang laki ng pinsala na
pwedeng mangyayari.

Aviation Attack

Landing Invasion
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• Kung ikukumpara sa balistikong missile, ang pagsalakay mula sa ere ay
madaling mararamdaman, ngunit mahirap matantsahan kung saan
nakatarget ang pagsalakay.
• Maaring ipaglagay na ang target ng pagsalakay ay ang mga pangunahing establisamento at infrastraktura sa inyong rehiyon.

• Kapag may dumating na tagasalakay mula sa barko, ang kadalasan
target nito ay pampang.
• Sa kaso ng eroplano, ang paliparan malapit sa pampang ang target.
• Ipapatupad ang mga hakbang para protektahan ang mga mamamayan
sa rehiyon, maaring asahan na ang ganitong klase ng pagsalakay ay
aabutin ng matagal na panahon.
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Sitwasyon na Mabilisang Aksiyon

Struktura para Protektahan ang Mamamayan

Maliban sa armed attack, may mga sitwasyon gaya ng terorismo at mabilisang aksiyon na maaaring ipalagay na mangyari.

Sa oras na may mangyaring armed attack o terorismo, ang bansa, prefektyur, lungsod at iba pa ay nakikiisa at kumokoopera sa pagpapatupad
ng hakbang para ipagtanggol ang buhay at pag-aari ng bawat mamamayan.

Siwatsyon na may Pagsalakay sa
Lugar na may Madaming Tao
• Bomba sa lugar na may madaming tao tulad ng terminal ng estasyon at
iba pa.

Sitwasyon na may Pagsalakay sa
mga Lugar na Naglalaman ng
Delikadong Materyales
• Destruksiyon ng planta ng nuklear
• Destruksiyon ng kombinator ng langis, o nagliliyab na petrolyo
• Pagsalakay sa mga barko na nagdadala ng delikadong materyales

Pag-ivacuate ng mga Naninirahan
• Kapag may nangyaring sitwasyon, ang bansa ay magbibigay ng opisyal
na babala, ang prefektyur ay ipaaalam ito sa mga lungsod at bayan, at
ang lungsod at bayan ay magbibigay alam sa mga naninirahan dito.
• Kapag kailangan mag-ivacuate, ang bansa ay magbibigay utos
mag-ivacuate, ang prepektyur ay magbibigay utos sa mamamayan nito
na mag-ivacuate, at ang lungsod o bayan ang magbibigay gabay sa
pag-ivacuate.

Pagtulong ng mga Nag-ivacuate
na Mamamayan
• Ang prepektyur, lungsod at bayan ay nagkaka-isa sa pagbibigay tulong
sa mga lugar ng pag-ivacuate sa pamamagitan ng pagbibigay ng tubig,
pagkain, at medikal na pangangailangan.
• Ang prepektyur, lungsod at bayan ay mangongolekta ng impormasyon
gaya ng kaligtasan o kalagayan ng mga biktima, at ipaaalam ito sa iba.

Sitwasyon na may Pagsalakay sa
Pamamagitan ng Destruksiyon ng mga
Kasangkapan Pangtransportasyon

Siwasyon na may Pagsalakay
Gamit ang Espesyal na Materyal na
Nakapapatay ng Madaming Tao

• Terorismo sa pamamagitan ng pagsabog ng sariling katawan sa loob ng
eroplano at iba pa

• Bomba na nagsasanhi ng radioactive polusyon sa pamamagitan ng mga
materyales gawa sa radioactive (Dirty na bomba)
• Pagkalat ng biyolohiyang nakakalason
• Pagkalat ng kemikal na nakakalason

Pagtugod sa mga Sakuna na
Resulta ng Armed Attack
• Ang mga bumbero ay tutulong patayin ang apoy at sagipin ang mga
biktima nito.
• Upang maiwasan ang ikalawang sakuna, ang prepektyur, lungsod at
bayan ay magtatayo ng mga caution area, at pagbabawalan ang
pagpasok dito.
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Kapag Mangyari ang
Armed Attack o Terorismo
Kapag Nagpahayag ng Babala
Sa oras na magkaroon ng armed attack o terorismo, ang lungsod ay magbibigay ng babala sa mga rehiyon na malapit sa panganib sa pamamagitan ng
paggamit ng radyo ng paghadlang ng sakuna.
Kaya manood ng TV, makinig ng radyo at mga PR dahil dito nag-aaabiso ng mga babala.
At kapag kailangan mag-ivacuate ng mga mamamayan sa rehiyon, parehong paraan ng pag-aabiso ang gagamitin sa pag-utos ng ivacuate.
Upang protektahan ang mamamayan, ang gobyerno ay naghanda ng espesyal na tunog ng siren para sa babala, ito ay maaaring pakinggan sa portal site
(pahina 13) ng gobyerno, iba ang tunog nito kumpara sa normal na siren kaya subukan pakinggan ito kahit isang beses.

Protektahan ang Kaligtasan ng Katawan
[Kapag nasa loob ng kwarto]
• Isara ang pintuan at bintana
• Patayin ang gas, tubig, at ventilation fan.
• Umupo ng malayo sa pintuan, pader, at babasaging bintana.

[Kapag nasa labas ng kwarto]
• Mag-ivacuate patungo sa loob ng nalalapit na matatag na gusali o sa
shopping senter na nasa underground.
• Kapag nagmamaneho ng kotse o sasakyan, itigil ito sa tabi ng kalsada.
Huwag mag-alinlangan iwan ang kotse sa tabi ng kalsada sa oras na
kailangan mag-ivacuate, iwan ito sa kaliwang dulo ng kalsada at iwan din
ang susi sa loob.

Mangolekta ng Impormasyon
• Manood ng TV, makinig ng radyo at iba pa na pinagmumulan ng balita
tungkol sa mga babala o utos mag-ivacuate.

Kapag Nagbigay ng Utos Mag-ivacuate
Kapag kailangan mag-ivacuate, ang prefektyur ay magbibigay ng utos sa mga naninirahan dito na mag-ivacuate agad. Kapag nagbigay
utos na mag-ivacuate, sundan ito at mahinahon na lumipat ng lugar.

Prinsipal na Lugar ng Pag-ivacuate
• Mag-ivacuate papunta sa loob ng kwarto (Tulad ng sariling bahay,
matatag na gusali sa kalapit-lugar, shopping senter na nasa
underground, at iba pa)
• Kung may danyos ang lugar na kinalalagyan, mag-ivacuate papunta sa
labas
• Mag-ivacuate mula sa delikadong lugar patungo sa nalalapit na ligtas at
walang panganib na lugar
• Mag-ivacuate papunta sa kalapit-lugar na evacuation center
• Mag-ivacuate papunta sa labas ng metropolis at distrito

Mga Kailangan Tandaan Tungkol
sa Pag-ivacuate
• Siguraduhin nakapatay ang gas, tanggalin sa saksakan ang mga
elektronik na kasangkapan(Ang repridyeretor ay maaaring iwan
nakasaksak)
• Magsuot ng matibay na sapatos mahabang pantaloon, long sleeve na
pantaas, at sombrero.
• Magdala ng mga papeles na makapagpapatibay ng iyong sarili
(pasaporte, lisensya pang-maneho, at iba pa).
• Dalhin ang mga gamit pang-emerhensiya (pahina 10).
• Isara ang pintuan ng bahay, at manawagan sa mga kapitbahay.

