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September 7, 2018 

   （Announcement No. 3） 

 

Mga Impormasyon mula sa City Hall ng Sapporo 

 

Kung ikaw ay maysakit o nasaktan/nasugatan  

City Hospital：Able to accept  (kayang tanggapin) 

Sapporo Medical University：Able to accept  (kayang tanggapin) 

Nakamura Memorial Hospital：Able to accept (kayang tanggapin) 

 

Pangongolekta ng Basura 

Kasalukuyan, ang pangongolekta ng basura ay kanselado. 

Ang tanggapan ny siyudad ay magbibigay ng impormasyon kung ito ay muling 

ipagpatuloy. 

 

Pansamantalang supply ng tubig 

Ang pansamantalang supply ng tubig ay isinasagawa sa ibat’ibang lugar sa siyudad 

Magdala ng lalagyan ng tubig. 

May mga maling impormasyon sa internet tulad ng “ magkakaroon ng kawalan ng 

tubig”o di kaya “kawalan ng tubig ay nagsimula sa XX district” kahit na may 

tubig sa ibang lugar ng Sapporo City. 

 

Ang tanggapan ng siyudad tinanggihan ang mga impormasyon at nagsasabi na “ Ang 

tanggapan ng siyudad ay walang bagong plano na i-shutdown ang tubig. 

  

Mag-ingat sa tsismis at maling impormasyon. 

 

Impormasyon mula sa Hokkaido Electric Power Co., Inc) 

Pagputol sa Elektrisidad(As of September 7, 9 AM) 

Pinutol ang elektrisidad sa lahat ng lugar sa Hokkaido pero ang 50% ay naibalik 

na. 

 

Ibang Impormasyon Tungkol sa Pamumuhay 

Ang ilang mga negosyo ng tanggapan ng lungsod ay muling binuksan.  

 



Bibigyan ka ng katibayan na ang iyong bahay ay apektado at base ito sa bigat ng 

pinsala. Kung ang bahay mo ay nasira, paki-kunan ng mga litrato bago ipa-ayos at 

komunsulta sa tanggapan ng siyudad. 

 

※Ito ang “certification”o katibayan na ang iyong bahay ay napinsala. 

Ipagbigay-alam sa tanggapan ng siyudad na ang inyong bahay ay napinsala gamit ang 

itinalagang format 

Magsagawa ng pagsusuri ang tanggapan ng siyudad base sa iyong aplikasyon) 

Kung ang katibayan o “sertpikasyon” ay maibigay na, may mga tulong tulad ng 

subsidiary o pautang na magagamit sa “recovery”, libre sa tax, tubig, at 

elektrisidad at makapasok sa pansamantalang bahay para sa mga bakwit base sa 

bigat ng pinsala. 

 

Babala/Paunawa : Ang katibayan ay hindi pwedeng ibigay kung walang aplikasyon.  

Pumunta sa tanggapan ng siyudad. 

 

Impormasyon tungkol sa Trapiko) 

Bumalik na sa operasyon ang New Chitose Airport at Kohhaido Shinkansen. Ang tram 

at mga subways ng Sapporo City ay ipinagpatuloy na rin ang operasyon. 

Inpormasyon tungkol sa mga kalsada sa Hokkaido 

 (http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/RoadInfo/index.htm) 

 

NPO Tabunka Kyosei Manager Zenkoku Kyogikai 


