PAGHAHANDA
PARA SA
PAGKAWALA NG
KURYENTE
Ano Ang Dapat Kong
Gawin Bago Mawala
Ang Kuryente?

Enerhiya at
tubig
habang
buhay.

Kumpirmahin ang iyong
impormasyon sa pakikipagugnayan sa Liberty

Paghandaan ang mga kinakailangang
medikal na maaaring maapektuhan
ng pagkawala ng kuryente
Kung nakasalalay ka sa mga gamot
Siguruhin na makatanggap ka ng
na kailangan ng pagpapalamig o
mga napapanahong pag-alerto
tungkol sa pagkawala ng kuryente na mga aparatong medikal na kailangan
ng kuryente, siguruhin na mairehistro
maaaring makaapekto sa iyong
ang anumang mga
serbisyo.
pangangailangang ng kuryente na
Tumawag sa 1-800-782-2506 para
may kaugnayang medikal sa

mag-update.

Gumawa ng kit pang-emerhensiya
Kasama ang mga flashlight,
baterya at kagamitang pang-first
aid. Para sa karagdagang mga kit
pang-emerhensiya na
kinakailangang, kumunsulta sa
Ready.gov.

Siguruhin na ang mga telepono at
mga elektrikong gamit ay lubos
na naka-charge
Pag-isipan ang pagbili ng gamit na
pang-back-up sa baterya o pangcharge ng sasakyan

1-800-782-2506.

Isaalang-alang ang pagkain at
inumin
Inirerekumenda ng Liberti na magimbak ng 48-oras na suplay
ng pagkain na di-napapanis at
tubig para sa pamilya at mga
alagang hayop.

Panatilihing puno ang tangke ng gas
at magtabi ng cash na madaling
makuha para sa mga pangemerhensiyang pagbili
Ang mga istasyon ng gasolina, ATM at
bangko ay maaaring maapektuhan
sa pagkawala ng kuryente

PAGHAHANDA
PARA SA
PAGKAWALA NG
KURYENTE
Ano ang dapat
kong gawin
kapag walang
kuryente?

Panatilihing sarado ang ref at priser hangga't maaari

Mapipigilan nito ang hindi
napapanahong pagkasira ng mga
nabubulok na pagkain

Tanggalin ang saksakan ng
lahat ng mga kasangkapan

Patayin ang lahat ng ilaw, maliban sa
isa sa loob ng iyong bahay/negosyo
at isa sa labas.

Makatutulong itong pigilan ang
mga panganib o pagkasira kapag
naibalik na ang serbisyo.

Makakatulong ito na maalertuhan
ka at ang mga tauhan ng Liberty na
naibalik na ang kuryente.

Magtipid ng kuryente sa mga unang
oras ng pagbalik ng kuryente
Makaaktulong itong pababain
ang panganib ng mga
karagdagang pagkawala ng
kuryente sa mga linya ng
transmisyon.

LibertyUtilities.com

Panatilihing sarado ang lahat ng
mga pintuan at bintana
Makaaktulong itong panatilihin ang
init sa loob sa panahon ng taglamig
at pipigilan ang lubos na pag-init
ng iyong bahay sa tag-init.

@LibertyUtil_CA

@LibertyUtilitiesLT

