RRU र EM के

ह को वेबसाईटका लािग आंधीबेरी स बि ध सूचना

उ णक टबंधीय आंधीबेरीको चेतावनी संकेतह देखाउदा अपनाउनु पन सावधानी उपायह
ठू लो आंधी मेङखुत हङकङ तफ ब ढरहेको र सो कारण मौसम खराब नाले, जब मौसम िवभागले
उ णक टबंध आधीबेरीको चेतावनी संकेतह
जातीय(EM)समुदायह लाई िन

सावधानका उपायह

जब आधी बतासको संकेत न.3 जारी
(a) हावाले उडाउने सामा ीह

जारी भएको सूचना द छ, गृह मािमला िवभागले अ पसं यक
सूिचत गदछ-

छ–

सुरि त पले बा ुहोस् वा घर िभ

बािहर अ थायीर पले बनाएको संरचनाह
(b) ढलह फोहोर र पातह मु
(c) गिहरो ठाँउ (त लो

यानमा रा

रा ुहोस् । झु डाएका सामा ीह

र

सुरि त पले बा ुहोस् वा यसलाई जमीनमा रा ुहोस् ।

नुपछ;

े )मा ब े

ि ह ले बाढी िव

सावधानी अपनाउनु पदछ । पानी स बि ध

खेलकु दह नखे नुहोस् र तटरे खाबाट टाढा रहनुहोस्;
(d) उ णक टबंधीय आधीबेरीको थप जानकारीको लािग रे िडयो सु ुहोस्,टी भी हेनुहोस् वा मौसम िवभागको
वेबसाईट र मोबाई एपमा हेनहोस्
ु
;
जब आधी बतासको संकेत न.8 जारी
(e) सबै याल र ढोकाह

छ-

ब द गनुहोस् ,य द दरो खा को शटर वा फाटकह (गेटस)उपल ध भएमा ती

लगाउनुहोस् । ठू ला खा का यालमा देिखने ग र टाँिसने खा को टेप टा ुहोस् जसले गदा टु टेको िससा बाट
चोट ला ुबाट बचाउछ र कम ित गराँउछ;
(f)

घरमा भएको यालको खुला भाग ितर निजक नउ नुहोस् । य द यालह टु टेमा आ य िलने सुरि त
थान सुिनि त गनुहोस्;

(g) िनयोनको संकेत ने मािलकह ले िव ुत आपू तको संकेत ब द गनुपदछ;
(h) गाडी सुरि त ठाँउमा रा ुहोस्;
(i)

आंधी ब ने ,गिहरो ठाँउमा बाढी आउनस े वा समु ीछाल फकर आउन स छ । य ता गिहरो ठाँउ र
जोिखम ठाँउह मा ठु लो असर पनाले सो ठाँउ ितर नजानुहोस्;

(j)

य द सो अव था आएमा बाटोघाटोमा नब ुहोस् र िछटो भ दा िछटो घर फकनुहोस् ;

य द आंधीबेरी बढेमा वा आधी बतासको संकेत न.9 जारी भएमा वा ह रके न संकेत न 10 जारी भएमा(k) घर िभ ब ुहोस् । य द सो ठाँउ उिचत

पमा सुरि त छ भने, सोिह थलमा ब ुहोस् । हावाले उडाएर

खुकुलो बनाएको िबजुलीको तारह नछु नुहोस् ।
(l)

पारदश खा का याल र ढोकाबाट टाढा ब ुहोस् । सुरि त थान सुिनि त गनुहोस् । य द टु टेको याल र

ढोकाह ममत गन कु नै खतरा छैन भने मा बनाउनुहोस् ।
(m) बािहर भएका मािनसह ले अब सुरि त थान खो नुपछ र खतरा कम नभएस म यही ब ुपदछ; र
(n) य द यो थान सुरि त छ भने सोिह ठाँउमा ब ुहोस् र िवनाशकारी री र हावाको दशा प रवतन
नस ाले सचेत रहनुहोस् ।
2.

3.

थप जानकारीको लािग बािस दाह ले मौसम िवभागको िन
http://www.hko.gov.hk/informtc/precaution.htm

वेबसाईट पिन हेनस ु

छ-

हामी तपाईलाई मािथ उ लेिखत जानकारीह EM समुदायमा चार सार गन ोतसािहत गछ ।

मौसम िवभागले दएको उ णक टबंधीय आंधीबेरीको ताजा जानकारी बारे यान दन र सावधानीको उपायह
अपनाउन EM समुदायह लाई सुझाव द छौ ।
4.

जब आंधी बतासको संकेत न.8वा मािथ जारी

छ, तब आव यक परे को ख डमा अ थायी आ यह

खोिलनेछन्। अ थायी आ यह को सूची गृह मािमला िवभागको वेबसाईटमा उपल ध छन्https://www.had.gov.hk/en/public_services/emergency_services/emergency.htm
5.

उ णक टबंधीय आंधीबेरी संकेत न.8 वा मािथ जारी द
ँ ा HAD ले दने आपतकालीन राहत सेवाको

थप जानकारी बारे, कृ पया हा ो अपतकािलन हटलाईन 2835 1473 मा कल गनुहोस् । दोभाषे सेवाको लािग
CHEER को हटलाईन 3755 6811/ 3755 6822/ 3755 6833 िनर तर स ालनमा रहनेछन् ।
रे स रलेशंस यूिनट
गृह मािमला िवभाग

