Informasi tentang Topan untuk situs web RRU dan EM Center
Tindakan Pencegahan ketika
Sinyal Peringatan Siklon Tropis dikeluarkan
Karena Super Typhoon Mangkhut sedang mendekati Hong Kong dan mungkin
membawa cuaca buruk, Departemen Dalam Negeri ingin mengingatkan masyarakat etnis
minoritas (EM) tentang langkah-langkah pencegahan berikut ketika sinyal peringatan
siklon tropis dikeluarkan oleh Observatorium Ketika Sinyal Angin Kuat No.3 dikeluarkan (a)

pastikan benda-benda yang mungkin terlempar diikat dengan aman atau
ditempatkan di dalam ruangan. Fasilitas yang bergantungan dan struktur
sementara di luar ruangan harus diikat dengan aman atau diletakkan di tanah;

(b)

saluran air harus terbebaskan dari tumpukan dedaunan dan sampah;

(c)

orang-orang yang tinggal di daerah dataran rendah harus mengambil tindakan
pencegahan terhadap banjir. Tinggal jauh dari garis pantai dan tidak melakukan
olahraga air;

(d)

dengarkan siaran radio, nonton siaran TV atau telusuri situs web dan aplikasi
seluler Observatorium untuk informasi lebih lanjut tentang siklon tropis;

Ketika Sinyal Angin Kencang atau Badai No.8 dikeluarkan (e)

kunci semua jendela dan pintu, tutuplah daun jendela dan gerbang jika tersedia.
Pita perekat yang dipasang di jendela besar pada posisi terbuka akan
mengurangi kerusakan dan luka karena pecahan kaca;

(f)

jangan berdiri di dekat jendela di sisi terbuka dari rumah seseorang. Pastikan
bahwa ada tempat yang aman untuk berlindung jika jendela rusak;

(g)

pemilik tanda neon harus mematikan pasokan listrik ke tanda-tanda tersebut;

(h)

parkirkan mobil di tempat yang aman;

(i)

karena gelombang badai, daerah dataran rendah bisa saja terkena banjir serius
atau arus balik air laut. Hindari pergi ke daerah-daerah dataran rendah yang
mungkin terkena tersebut dan menjauhlah dari tempat-tempat berbahaya;

(j)

hindari tinggal di jalan dan kembali ke rumah sesegera mungkin jika kondisi
memungkinkan;

Ketika Sinyal Angin Kencang Meningkat atau Sinyal Badai No. 9 dan Sinyal Topan No.
10 dikeluarkan (k)

tetaplah tinggal di dalam ruangan. Jika cukup terlindungi, tetaplah tinggal
tempat tersebut. Jangan sentuh kabel listrik yang telah putus;

di

(l)

jauhi jendela dan pintu yang terbuka. Pastikan ada tempat yang aman untuk
berlindung. Orang boleh memperbaiki jendela dan pintu yang rusak hanya
ketika tidak ada bahaya dalam melakukan hal tersebut;

(m) orang-orang di luar rumah harus mencari tempat yang aman sekarang dan
tetaplah berada di sana sampai bahaya berakhir; dan
(n)

tetaplah berada di tempatnya jika dilindungi dan siaga untuk angin yang
merusak dan perubahan arah angin.

2.
Warga dapat juga menelusuri situs web Observatorium berikut untuk informasi
yang lebih relevan http://www.hko.gov.hk/informtc/precaution.htm
3.
Kami juga menganjurkan Anda untuk menyebarluaskan informasi di atas di
kalangan komunitas EM. Komunitas EM juga diingatkan untuk memperhatikan
informasi terbaru dari siklon tropis yang dikeluarkan oleh Observatorium dan
mengambil tindakan pencegahan.
4.
Ketika sinyal peringatan badai tropis No.8 atau di atas dikeluarkan,
tempat-tempat penampungan sementara akan dibuka jika diperlukan. Daftar
tempat-tempat penampungan sementara tersedia di situs web Departemen Dalam Negeri
di https://www.had.gov.hk/en/public_services/emergency_services/emergency.htm
5.
Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan bantuan darurat HAD ketika
sinyal peringatan badai tropis No.8 atau di atas dikeluarkan, silakan hubungi Hotline
Darurat kami di 2835 1473. Hotline CHEER Centre (Pusat untuk Etnik Minoritas) untuk
layanan penterjemahan di 3755 6811/3755 6822/3755 6833 akan terus beroperasi .
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