
 

 

MGA PAYONG PANGKALIGTASAN  
SA PANAHON NG LINDOL, BAGYO 
BAHA AT IBA PA.. 
Ang University Disaster Risk Reduction 
And Management Committee UDRRMC 

Ay nagpapaalala sa mga Guro, Studyante at sa lahat ng 
Empleyado ng Unibersidad na sundin ang mga 
sumusunod na payong pangkaligtasan sa panahon ng : 
 

A.  LINDOL 
1.  Kung nasa loob ng classroom ,gusali o bahay 

         a. DON’T PANIC !! 

 
                                               From Google clipart 

       b.  Habang lumilindol huwag lalabas sa kinalalagyang 
            lugar, maaring tamaan ng mga nahuhulog na bahagi 
            ng  classroom, gusali o bahay. 
       c.  Tandaan! Lumayo sa mga bintana na may salamin 
       d.  Pagkaraan ng unang pagyanig marahang umalis sa  
            kinalalagyang lugar at pumunta sa open field  o 
            designated assembly area. 
       e.  Manatiling mahinahon sa lahat ng oras at huwag  
            magpadala sa maling balita. 
       f.   Maging handa sa mga susunod pang pagyanig na 
            maari pang maganap 
       g.  Hintaying ang opisyal na pahayag ng  Pamunuan ng 
            Unibersidad o UDRRMC     
2. Kung nasa labas:  
       a.  Maging alisto sa mga nahuhulog na bagay  tulad ng  
             sanga ng puno o kawad ng kuryenye. 
       b.  Tumungo sa  open field o designated  assembly area 

       c.  Huwag pumasok sa mga gusali  napinsala man o hindi 
       d.  Maging handa sa mga susunod pang  pagyanig na  
            maari pang maganap 
       e.  Hintaying ang opisyal na pahayag ng 
            Pamunuan ng Unibersidad.      
 

B.  SUNOG 
1.  Kung nasa loob ng isang classroom o  gusali 
          a.  DON’T  PANIC  !! 
          b.  mahinahon at maayos na pumila  at alistong 
               tumungo sa Fire Exit o service stairs 
          c . tumungo sa  open field o designated assembly area 
          d.  Hintayin ang opisyal na pahayag ng  Pamunuan ng  
               Unibersidad o UDRRMC  

2.   Kung kayo nasusunog…tandaan ang 

 

        STOP … where you are 

        DROP … to the floor or ground 

       ROLL … your body to smother fire 

C.  BAGYO 
1.  Manatiling nakikinig sa inyong mga radio o  telebisyon 
      tungkol sa mahalagang balita sa pagsama ng paanahon. 
2.  Maki balita sa   guro o mga school official, mga  kaklase 
      kakilala, kamaganak , kung may class suspension sa  
      pamamagitan ng mga sumusunod.. 
      SMS, Radyo o telebisyon, Social networking sites 

3.  Siguraduhing  Official announcement ang  makuha. 
4.  Maghintay sa Official Announcement kung kailan mag 
      reresume ang clase. 
5.  Mga dapat ihanda sa pagdating ng bagyo 
    a. Magahanda ng mga pagkaing hindi nangangailangan ng 
        pagluluto tulad ng ready  to eat food at malinis natubig 
    b. Maghanda ng Flashlight na may extra battery ganoon 
         din ang battery powered transistor radio. 
    c. Kung kailangang lumikas. Ihanda rin ang inyong mga  
        importanteng papeles tulad ng birth certificate, titulo  
         ng lupa at rehistro ng sasakyan,  mga ID, pera, gamot  
        ,Ilagay ang lahat  sa isang water  proof container. 
         Ganoon din ang mga damit, kumot at kulambo. 

 
From Google clipart 

D.  TERRORISMO 
 1.  BOMB  THREAT 

      a. Kung nasa loob ng classroom o gusali DON’T PANIC ! 
      b. Mahinahon at maayos na pumila at alistong tumungo 
           sa Fire Exit o service stairs. 
      c.  Tumungo sa  open field o designated assembly area 
      d. Hintayin ang opisyal na pahayag ng 
           Pamunuan ng Unibersidad o UDRRMC   

 
From Google clipart 



 

 

      2.  TERRORIST  ATTACK 
            Ipapatupad ang CAMPUS  LOCK DOWN 
              a. Kung nasa loob ng classroom o opisina I lock 
                  ang pinto, barikadahin ito ng mabibigat na bagay  
                  tulad ng mesa, upuan at umupo sa sulok na 
                  malayo sa  pinto 
              b. Kung nasa University Compound humanap  
                   ng matataguan at gawin ang  unang nabangit. 
              c. Hintayin ang mga School Authorities at PNP na  
                  maghanap at magbigay ng  opisyal na pahayag. 

 
From Google clipart 

E.  HUMAN THREAT 
       1.  BULLYING 
            Implementing Rules and Regulations of the Republic  
            Act 10627, Otherwise known as THE ANTI BULLYING 
            ACT OF 2013 making bullying a crime. This also  
            Includes CYBER BULLIYING. so always remember 
        THINK  BEFORE YOU CLICK !! . Bullies will be penalized 

 
From Google clipart 

      2.  FRATERNITIES/ SORORITIES 
               Under the  DHVTSU STUDENT  HANDBOOK 
               Fraternities/Sororities are not 
               Recognized  by the university.  
 
      3.  SEXUAL HARRASSMENT 
               The Implementing Rules and Regulations of the 
               Republic Act 7877 Anti-Sexual Harassment Law 
               Section 3 . Work, Education or Training-related  
               Sexual Harassment … 
 

 
From Google clipart 

 

Kung mayroong  makitang kahinahinalang mga Tao o 
gawain sa loob man o labas ng Unibersidad ipaalam sa 

kinauukulan 
 
 

 
Kung may katanungan o mungkahi bumisita sa 

Office of the UDRRMC 
Located at the Architecture faculty Office 

DHVTSU  Main Campus 
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ISANG  PAALALA MULA SA 

 

DHVTSU 

Sa pamamagitan ng 
 

UDRRMC 
University Disaster Risk Reduction and 

Management Committee 
 

 
“  BE INFORMED…BE PREPARED “ 


