
Gabay sa Agarang Paglikas  
ng Copperlode Falls Dam

ANG AKING IMPORMASYON

  Pangalan:                                 Numero ng Mapa:            Numero ng Pahina:

  Address ng Propyedad:

ALAMIN KUNG SAAN PUPUNTA

TANDAAN: Ang Gabay sa Agarang Paglikas na ito ay may kaugnayan LAMANG sa mga anunsyo mula 
sa Sistema ng Maagang Babala (Early Warning System) sakaling ang pader ng dam ay gumuho.



ANG SISTEMA NG MAAGANG BABALA 

Ang Sistema ng Maagang Babala ay gumagamit ng pinakabagong teknolohiya  
na inihahatid sa pamamagitan ng siyam na mga Istasyon ng Babalang Panlabas 
(mga sirena) – nakalarawan sa kaliwa. Ito ay mga speaker na nakakabit sa mga tore at 
nakapuwesto sa buong Redlynch Valley mula Crystal Cascades hanggang Brinsmead.

Ang mga istasyon ay maaaring mag-transmit ng mga awtomatikong hudyat na babala 
at nagbibigay-daan sa mga pampublikong anunsyo at nakarekord na mga mensaheng 
salita.

Ang dagdag na mga alerto sa oras mismong iyon  at impormasyon ay ihahatid  
sa mga residente at mga bisita sa pamamagitan ng mga text na mensahe, mga tawag 
sa telepono, pag-broadcast sa radyo at pagmemensahe sa social media (tandaan: ang 
ilan sa mga alertong ito ay nangangailangang piliin o mag-‘opt-in’ ng mga residente - 
Tingnan ang Karagdagang mga Babala, sa kabila ng pahina para sa mga detalye).

KUMILOS KAAGAD
Kapag nakarinig ka ng pabatid na lumikas, dapat kang umalis kaagad at, kung 
ligtas na gawin ito, maglakad papunta sa dati mo nang tinukoy na ligtas na  
lugar – HUWAG MAGMANEHO.

Bagaman lubhang malabong mangyari, sakaling gumuho ang pader ng dam, tutunog 
ang mga sirena na susundan ng nakarekord na boses na mensahe:

  EMERDYENSI - EMERDYENSI - LUMIKAS NGAYON DIN -  
PUMUNTA SA MAS MATAAS NA LUGAR

Hindi ito ang karaniwang hudyat ng babala sa emerdyensi ngunit isang kakaibang 
tunog at mensahe na partikular lang sa pagguho ng pader. Kapag narinig ang  
babalang ito, dapat isagawa kaagad ng lahat ng residente at mga bisita sa lugar ang 
kanilang Plano sa Agarang Paglikas (Emergency Evacuation Plan) - gamit ang gabay 
na ito.

MGA TUNOG NG SIRENA

Bilang may-ari ng Copperlode Falls Dam, at bilang bahagi ng mga kahingian ng batas,  
ang Konsehong Pangrehiyon ng Cairns ay may Agarang Planong Aksyon (EAP - Emergency 
Action Plan) – na makukuha sa website ng Konseho – sakaling ang pader ng dam ay 
gumuho at magbanta ng panganib sa mga propyedad o buhay ng tao. Idedetalye ng EAP 
ang maaaring mangyari upang ipaalam ito sa mga tao na kalapit ang tirahan sa direksyon 
ng ilog ng dam at kasama dito ang Sistema ng Maagang Babala (Early Warning System). 

Agarang Planong  
Aksyon para sa  
Copperlode Falls Dam  



Bakit kailangan mo ng isang 
Plano sa Agarang Paglikas

ILANG BABALA ANG IBIBIGAY SA AKIN?
Aalertuhin lamang ng mga sirena ang mga residente at mga bisita sa lugar na lumikas kung 
napipinto o nagaganap na ang pagguho ng dam. Ang pinakaligtas na gawin kapag narinig  
ang mga sirena ay kumilos kaagad at lumakad sa dati nang tinukoy na ligtas na lugar sa  
mas mataas na pook na malayo sa pulang sona.

ANO MGA LUGAR NA MALAMANG  
NA MAAPEKTUHAN?
Samantalang ang posibilidad na guguho ang dam ay lubhang malabo, ang kahihinatnan kung 
sakali ay napakatindi para sa malawak na lugar na aabot mula sa Crystal Cascades patungo sa  
Redlynch Valley hanggang sa Freshwater at Brinsmead (tingnan ang mapa sa pahina 3 – mga 
Mapa ng Apektadong Lugar). Kung ikaw ay nakatira sa tinukoy na pulang sona (red zone), 
lubhang napakahalagang nauunawaan mo, at ng iyong kasambahay ang posibleng  
mga panganib at alam ninyo ang gagawin kung nautusang lumikas, at higit sa lahat  
ay alam ninyo kung saan pupunta.

Ang mga may-kapansanan na nakatira sa pulang sona ay pinapayuhan na makipag-ugnayan sa 
Konseho upang talakayin ang mga aksyon na partikular sa mga pangangailangan ng indibidwal.

ANG POSIBILIDAD NG PAGGUHO NG DAM?
Ang posibilidad na guguho ang dam ay lubhang malabo. Ang Konseho ay may nakatalagang 
mga hakbang upang matiyak ang katatagan ng dam pati na ang detalyadong pamamaraan 
ng pagmomonitor at pag-inspek at mga programa ng kasalukuyang pagmimintina. Ang 
gabay sa paglikas na ito ay may kaugnayan lamang sa di inaasahang pangyayari na walang 
kinalaman sa lagay ng panahon ngunit nagbabanta sa katatagan ng dam, gaya halimbawa ng 
likas na kalamidad o atake ng mga terorista. 

         KARAGDAGANG MGA BABALA

Kung malagay sa isang kalagayang emerdyensi, lahat ay may responsibilidad para sa sarili  
nilang kaligtasan.

Dapat gamitin ng mga residente at mga may-ari ng negosyo sa Redlynch Valley at mga kalapit 
na lugar ang gabay na ito upang maghanda, magbahagi at magsanay sa sarili nilang Plano sa 
Agarang Paglikas.

Ginagamit din ng Konsehong Pangrehiyon ng Cairns ang ‘Alerto ng Cairns’ bilang plataporma 
ng komunikasyon upang mag-isyu ng mga alerto at babala sa pamamagitan ng SMS, email 
at voicemail. Ang mga detalye ng residente ay makukuha mula sa database ng mga rate ng 
Konseho para sa mga alerto sa emerdyensi.

Maaari ring piliing sumali o mag-‘opt-in’ ng mga residente sa sistema ng ‘Alerto ng Cairns’ na 
gumagamit ng mga mensahe ng text (SMS) at email upang maghatid ng mga impormasyon 
tungkol sa lokal na mga kalamidad, matinding lagay ng panahon at mga pangyayaring 
pang-emerdyensi. Ang mga alerto ay opisyal na komunikasyon mula sa Lokal na Grupong 
Tagapangasiwa ng Sakuna (Local Disaster Management Group) na namamahala sa pagtugon 
ng komunidad sa mga sakuna.

Ang CRC na Tagapangasiwa ng Sakuna (CRC Disaster Management) ay mayroon ding 
Dashboard ng Tagapangasiwa ng Sakuna sa Cairns (Cairns Disaster Management Dashboard) 
sa disaster.cairns.qld.gov.au na naghahatid ng balita tungkol sa sakuna at mga kaalaman sa 
pamamagitan ng webpage ng pasukan ng impormasyon (information gateway) ng Konseho.

Ang mga babala ng paglikas 
ay gagawin lamang sakaling 
gumuho ang pader ng 
Copperlode Falls Dam 
nang walang babala o 
kaya malamang na guguho 
ang dam sa nalalapit na 
panahon.

MAHALAGANG 
PAALALA

%
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Markahan ang ruta ng iyong 
paglikas ngayon

1
HANAPIN ANG IYONG PROPYEDAD  
SA MAPA 1-10

   Tingnan ang mapang ito at markahan nang malinaw ang iyong propyedad.

2
KUNG ANG IYONG PROPYEDAD  
AY NASA PULANG SONA

3
KUNG ANG IYONG PROPYEDAD AY WALA SA 
PULANG SONA NGUNIT MALAPIT DITO

Ang pagsunod sa mga hakbang na ito ngayon ay magtitipid sa iyo ng oras sakaling 
tumunog ang  sistema ng babala.

HAKBANG

HAKBANG

HAKBANG

Ang mga Pagtitipunang Lugar (Assembly Points) ay tinukoy na sa mga mapa. Ang mga ito 
ay hindi hahalili sa lugar na tinukoy mong ligtas na lugar ngunit sila ay nasa labas ng pulang 
sona kung saan maaaring magtipon-tipon ang mga tao at kung saan ang mga serbisyong 
pang-emerdyensi ay makapagbibigay ng tulong kapag lumipas na ang mga kagyat na banta 
ng panganib. Pupunta ka lamang sa mga Pagtitipunang Lugar kung pinayuhan kang gawin 
ito ng mga serbisyong pang-emerdyensi o sa pamamagitan ng sistema ng maagang babala at 
kung ligtas na gawin ito. Kung hindi posibleng pumunta sa pinakamalapit na Pagtitipunang 
Lugar sa inyo, manatili kung nasaan ka.  

MAKINIG SA MGA KARAGDAGANG PAYO O TUMAWAG SA 000 PARA SA TULONG.

MGA PAGTITIPUNANG LUGAR 

   Markahan ang isang lugar sa labas ng pulang sona na paglilikasan mo -   ito ang iyong 
ligtas na lugar. Ito ay isang mataas na lugar sa iyong propyedad at sa karamihan ng 
kaso ay may layo na may isa o dalawang kalye lamang. Malalakad lang dapat ito. 
 
Tiyakin na ang ruta ng paglikas patungo sa ligtas na lugar ay walang posibleng mga 
panganib kabilang ang mga batis (stream) at iba pa. Sanaying maglakad sa ruta na ito. 
 
Tukuyin at markahan sa mapa ang alternatibo/pangalawang ligtas na lugar at ruta ng 
paglikas kung sakaling ang una ay hindi mapuntahan.

Pag-isipan kung saan ka pupunta kung sa tingin mo ay kailangan mo nang pumunta 
sa mas mataas na lugar na malayo sa pulang sona, at markahan ito sa mapa. 
 
Tiyakin na ang mga ruta na ito ay walang posibleng mga panganib kabilang ang mga 
batis (stream). Markahan sa mapa ang ruta na dadaanan mo papunta sa lugar na ito. 
Sanaying maglakad sa ruta na ito.      
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REDLYNCH VALLEY MAP

Mapa 2

Mapa 3

Mapa 4

Mapa 5

Mapa 7

Mapa 9

Mapa 6

Mapa 8

Mapa 10

Mapa 1

Copperlode Falls Dam

Mapa 1    Crystal Cascades

Mapa 2   Gamburra Drive Park

Mapa 3    Currunda Creek

Mapa 4   Big4 Holiday Park

Mapa 5    Redlynch Central

Mapa 6   Freshwater Christian College

Mapa 7    Redlynch Park - Red Beret Hotel

Mapa 8   Redlynch Park - Freshwater Connection

Mapa 9    Barron River - Lower Freshwater Road

Mapa 10   Barron River - Freshwater Connection

MGA MAPA NG  
APEKTADONG LUGAR

Ang mga lugar sa labas ng pulang sona  
ay maaari pa ring maapektuhan.

Kung ang iyong tahanan o negosyo ay 
matatagpuan saanman sa pulang sona o malapit 
dito, dapat kang maging handa at nalalaman ang 
gagawin kung ang Plano sa Agarang Paglikas ng 
Copperlode Falls Dam ay pinaandar.

3



MAPA 1   CRYSTAL CASCADES

Observation Deck

Crystal Cascades Carpark

Panlabas na Istasyon ng Babala

Panlabas na Istasyon ng Babala
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Ang pagtalakay at pagbabahagi ng planong ito sa iyong pamilya at mga miyembro ng 
sambahayan ay mahalaga para sa kaligtasan ng lahat. Ang paglalaan ngayon ng oras sa 
paglalakad sa minungkahing ruta ng paglikas, upang malaman ng lahat kung saan sila dapat 
pumunta, ay magtitipid sa iyo ng oras kapag may emerdyensi.

Maging handa at alamin  
kung saan pupunta

MANATILING NAKIKINIG 
Pakinggan ang iba pang mga mensahe na naka-broadcast sa pamamagitan ng Sistema ng 
Maagang Babala. Habang lumilikas at pagkatapos lumikas, ibo-broadcast ang karagdagang 
impormasyon sa lokal na radyo, TV, mga website at social media. Ang payo at mga tagubilin ay 
ipalalabas ng mga Serbisyong Pang-emerdyensi ng Queensland sa pamamagitan ng Sentro ng 
Koordinasyon sa Sakuna ng CRC (CRC Disaster Coordination Centre). Humingi ng tulong kung 
kailangan mo nito (tingnan ang mga Emerdyensi Kontak sa likod ng pahina). 

SAKALING MANGYARI ANG PAGLIKAS 
Kapag narinig ang mga sirena, kagyat na umaksiyon at maglakad papunta sa dati nang  
tinukoy na ligtas na lugar. Manatili sa iyong lokasyon na mataas na lugar hangga’t hindi  
pinapayuhang  ligtas nang umalis. Maaaring hindi ligtas na bumalik sa iyong propyedad. Kung 
kailangan mo ng tulong, at ligtas na gawin ito, pumunta sa isang tinukoy na Pagtitipunang 
Lugar (tingnan sa pahina 2). Iwasan ang mga binahang lugar kahit na pamilyar ka sa mga ito. 
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 Panlabas na Istasyon ng Babala       

 Puntong Sangunian       

 Pulang Sona
 Pagtitipunang Lugar

  Mungkahing ruta papunta sa 
Pagtitipunang Lugar

LEYENDA



MAPA 2   GAMBURRA DRIVE PARK

Gamburra Drive Park

Outdoor erts Station

  KUMUKONEKTA SA MAPA 3  
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Panlabas na 
Istasyon ng Babala



MAPA 3   CURRUNDA CREEK

Cafe

  KUMUKONEKTA SA MAPA 2  

  KUMUKONEKTA SA MAPA 4  

Panlabas na Istasyon ng Babala
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 Panlabas na Istasyon ng Babala       

 Puntong Sangunian       

 Pulang Sona
 Pagtitipunang Lugar

 Mungkahing ruta papunta sa 
Pagtitipunang Lugar

LEYENDA

 Panlabas na Istasyon ng Babala       

 Puntong Sangunian       

 Pulang Sona
 Pagtitipunang Lugar

  Mungkahing ruta papunta sa 
Pagtitipunang Lugar

LEYENDA



MAPA 4   BIG4 HOLIDAY PARK

Robb Reserve

Redlynch Equestrian Park

Chirio Drive Park

BIG4 Holiday Park

  KUMUKONEKTA SA MAPA 3  

  KUMUKONEKTA SA MAPA 5 & 6  

Panlabas na Istasyon ng Babala
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MAPA 5   REDLYNCH CENTRAL

Redlynch State College

St Andrew’s Catholic College

Redlynch Central Shopping Centre

Redlynch Central  
Sports Stadium

  KUMUKONEKTA SA MAPA 7  

  KUMUKONEKTA SA MAPA 4  

Panlabas na Istasyon 
ng Babala
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 Panlabas na Istasyon ng Babala       

 Puntong Sangunian       

 Pulang Sona
 Pagtitipunang Lugar

  Mungkahing ruta papunta sa 
Pagtitipunang Lugar

LEYENDA



MAPA 6   FRESHWATER CHRISTIAN COLLEGE

Goomboora Park

Glenoma Park

Cool Waters Holiday Park

Freshwater Christian College

Bella Vista Shopping Centre

  KUMUKONEKTA SA MAPA 8  

  KUMUKONEKTA SA MAPA 4  

Panlabas na Istasyon ng Babala
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MAPA 7   REDLYNCH PARK - RED BERET HOTEL

Red Beret Hotel

Redlynch Skate Park

  KUMUKONEKTA SA MAPA 9  

  KUMUKONEKTA SA MAPA 5  

Panlabas na Istasyon ng Babala 
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 Panlabas na Istasyon ng Babala       

 Puntong Sangunian       

 Pulang Sona
 Pagtitipunang Lugar

  Mungkahing ruta papunta sa 
Pagtitipunang Lugar

LEYENDA



MAPA 8   REDLYNCH PARK - FRESHWATER CONNECTIONMAPA 7   REDLYNCH PARK - RED BERET HOTEL

Freshwater Connection

  KUMUKONEKTA SA MAPA 10  

  KUMUKONEKTA SA MAPA 6  
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Freshwater Christian College



MAPA 9   BARRON RIVER - LOWER FRESHWATER ROAD

Peace Lutheran College

  KUMUKONEKTA SA MAPA 7  12
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 Panlabas na Istasyon ng Babala       

 Puntong Sangunian       

 Pulang Sona
 Pagtitipunang Lugar

  Mungkahing ruta papunta sa 
Pagtitipunang Lugar

LEYENDA



MAPA 10   BARRON RIVER - FRESHWATER CONNECTIONMAPA 9   BARRON RIVER - LOWER FRESHWATER ROAD

  KUMUKONEKTA SA MAPA 8  13

24



PO Box 359 QLD 4870
1300 69 22 47 

council@cairns.qld.gov.au 
www.cairns.qld.gov.au

TALA NG PAGTATANGGI: Habang lahat ng pag-iingat ay ginawa upang matiyak ang katumpakan ng datos na ito, walang anumang representasyon o 
garantiya ang ibinibigay ng Konsehong Pangrehiyon ng Cairns (Cairns Regional Council) tungkol sa kawastuhan, katumpakan (reliability), pagiging kumpleto 
o kaangkupan nito para sa anumang partikular na layunin at itinatanggi ang lahat ng pananagutan (kabilang, nang walang limitasyon, ang pananagutan 
sa kapabayaan) para sa lahat ng mga gastos, pagkalugi, pinsala (kabilang na ang di-tuwiran o ibinungang pagkasira) at mga gastos na maaaring matamo 
dahil sa di pagiging tumpak ng datos o kakulangan nito sa anumang paraan o para sa anumang dahilan.

MGA EMERDYENSI KONTAK 
Ambulansiya sa Sunog ng Pulisya (Police Fire Ambulance)  
Pang-emerdyensi lamang

000

Serbisyong Pang-emerdyensi sa Estado  
(SES -State Emergency Service) 13 25 00

Ergon Energy
Para sa mga emerdyensi sa kuryente  
at agarang mapanganib na mga sitwasyon

13 22 96

Mga Kalagayan ng Daan and Trapiko (TMR) 13 19 40

Impormasyon sa Kalusugan at Ospital (QH) 13 HEALTH  
(13 43 25 84)

Mga Emerdyensi sa Suplay ng Tubig  
(Water Supply Emergencies) (CRC) 1300 69 22 47

Mga Sitwasyong Di-Emerdyensi Pulisya: 13 14 44 
Ambulansya: 13 12 33

DASHBOARD NG SAKUNA SA CAIRNS  
www.disaster.cairns.qld.gov.au

KARAGDAGANG IMPORMASYON 
www.cairns.qld.gov.au/copperlodeEAP

MGA KONTAK SA KONSEHO

Mga Sentro ng Serbisyo sa Kostumer 1300 69 22 47

Sentro ng Koordinasyon sa Sakuna  
(Disaster Coordination Centre) 4044 3377


