
ሰከንዶች ሲቆጠሩ!
የመሬት መንቀጥቀጥ ዝግጁነት በሶስት ደረጃዎች

የMyShake መተግበሪያን
ያውርዱ
የመሬት መንቀጥቀጥ ቅድመ
ማስጠንቀቂያን ያግኙ
የደህንነት ምክሮችን
የመሬት መንቀጥቀጥ መረጃን

የMyShakeTMመተግበሪያን ያውርዱ
የMyShakeTMመተግበሪያ የመሬት መንቀጥቀጥ ቅድመ ማስጠንቀቂያዎችን ይሰጣል።
ያገኙትን ሰከንዶች ውጤቶችን ለማሻሻል ይጠቀሙባቸው።

የMyShakeTM በUC Berkeley ስነ እንቅጥቃጤ የተሰራ ሲሆን

የShakeAlert® የመሬት መንቀጥቀጥ ቅድመ ማስጠንቀቂያ (EEW) ስርዓትን በመጠቀም

ከፍተኛ የሆነ የመሬት መንቀጥቀጥ (ከ4.5 መለኪያ በላይ) በፍጥነት ስለሚያውቅ

መንቀጥቀጡ ከመምጣቱ በፊት ማስጠንቀቂያዎች ወደ ሰዎች ሊደርሱ ይችላሉ። (ምንጭ - Shake Alert)

MYSHAKEን ያውርዱ

የMyShakeTM መተግበሪያውን
ከ Apple App Store ወይም

ከ Google Play Store 
ያግኙ

ስጋቶችን ይወቁ

የመሬት መንቀጥቀጥ በሚከሰትበት
ጊዜ ደህንነትን ለመጠበቅ ምን

እርምጃዎችን መውሰድ
እንደሚቻል ይወቁ

ይዘጋጁ

ለእርስዎ፣ ለቤተሰብዎ እና
ለጎረቤቶችዎ እቅድ ይኑርዎት

ይዘጋጁ
ስጋቶችን ይወቁ እና ልዩ
ፍላጎቶችዎን ለማሟላት
እቅድ ያዘጋጁ
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ይቆልፉ! ይሸፈኑ! ይቆዩ!

ዝቅ ይበሉ! ይሸፈኑ! ይቆዩ!

ዝቅ ይበሉ፣ ይሸፈኑ፣ ባሉበት
ይቆዩ
በመንቀጥቀጥ ጊዜ ምን ማድረግ
እንዳለብዎት ይወቁ



ሰኮንዶች ሲቆጠሩ!

ዝቅ ይበሉ፣ ይሸፈኑ፣ ባሉበት ይቆዩ
ShakeAlert® ሲደርስዎ ወይም የመሬት መንቀትቀጥ
ሲከሰት።

ዝግጁ ይሁኑ

የMyShake ማስጠንቀቂያ ሲደርስዎ ዝግጁ ይሆናሉ? በቤት ውስጥ፣

በትምህርት ቤት፣ በስራ ቦታ ወይም በመኪናዎ ውስጥ ቢሆኑ ምን

ያደርጋሉ?

የመሬት መንቀጥቀጥ ወደ መሬት በሚወርድበት ጊዜ፣ ጭንቅላትዎን

መሸፈን እና ከጠንካራ ጠረጴዛ ወይም ወንበር ስር መግባት እና ባሉበት

መቆየት ከመንቀጥቀጡ ለመትረፍ የሚደረጉ ከሁሉ የተሻለ እርምጃ

እንደሆነ ተወስኗል። በተንቀሳቃሽ ቤት ውስጥ ከሆኑ ወንበር ፣ ሶፋ ወይም

አልጋ ላይ ይውጡእና ጭንቅላትዎን ይሸፍኑ። በተሽከርካሪ ወንበር ወይም

በተቀመጠ መራመጃ ላይ ከሆኑ መሳሪያውን ቆልፈው ጭንቅላትዎን

ሸፍናችሁ የሚንቀጠቀጠው ነገር እስኪቆም ድረስ አጥብቃችሁ ያዙ።

እቅድ ማውጣት እና አስፈላጊ እቃዎች ማግኘት የእርስዎን ቤተሰብ እና

የቤት እንስሳትዎን ለመሬት መንቀጥቀጥ ለማዘጋጀት ቁልፍ እርምጃዎች

ናቸው። እንደ አብዛኞቻችን ከሆናችሁ፣ መዘጋጀት ከአቅም በላይ ሊመስል

ይችላል፣ነገር ግን የግድ መሆን የለበትም። እቅዳችሁን ለማሻሻል በየወሩ

ጥቃቅን እርምጃዎችን መውሰድ ራሳችሁንም ሆነ የምታስቧቸውን ሰዎች

ለመጠበቅ ከሁሉ የተሻለ መንገድ ነው። ለመጀመር እገዛ ይፈልጋሉ? 
cadresv.org/earthquake የመሬት መንቀጥቀጥ ከታች

የመሬት መንቀጥቀጥ የደህንነት ቪድዮን ይመልከቱ!
ስለMyShakeTM አፕ | ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወደ cadresv.org/earthquake
ይሂዱ የድንገተኛ አደጋ እቃዎች | እራስህን እና ቤትህን መጠበቅ | ታማኝ ምንጮች ለድንገተኛ
አደጋ ጊዜ መረጃ | የአደጋ ጊዜ እቅድ መፍጠር | እንዲሁም ተጨማሪ ነገር። (ትርጉሞችን ይገኛሉ)

ከGoogle 
MyShakeን
አውርድ

ከApple 
MyShakeን
አውርድ
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ዝቅ ይበሉ! ይሸፈኑ! ይቆዩ!

ይቆልፉ! ይሸፈኑ! ይቆዩ!

http://cadresv.org/eq
http://cadresv.org/eq
http://cadresv.org/eq

