
  

 

SA IYONG
LUGAR?

RAMDAM
MO NA BA

AngAngAng

ANG CLIMATE CRISIS AY PROBLEMA NG
BUONG MUNDO.
RAMDAM ANG MGA EPEKTO NITO SA
KOMUNIDAD MO.

Naghahanap kami ng mga boluntaryo. Para sa dagdag na impormasyon, pumunta lamang sa: http://www.sfclimatehealth.org/heatwatch

Alamin kung aling mga lugar ang mainit at malamig ngayong summer 

sa pamamagitan ng pagsali sa 2022 San Francisco Heat Watch Campaign!



Dahil sa tulong niyo, malalaman kung aling mga

komunidad ang nakakaranas ng pinakamainit na

panahon tuwing may extreme heat events.

Mula sa datos, makakabuo ng detailed urban heat

island maps na maaaring gamitin ng publiko upang

iparating ang posibleng panganib dulot ng sobrang

init, sukatin ang epekto nito sa kalusugan, at

itaguyod ang tamang pagamit ng mapagkukunan

para tugunan ang mga epektong ito.

 

Nais namin magsimula kapag umabot sa 85

degrees ang temperatura. Kapag sumang-

ayon ang panahon, plano namin magsimula sa

Labor Day Weekend (huling linggo ng Agosto o

unang linggo ng Setyembre).

Kapag nalaman ng National Weather Service

na umiinit ang panahon, ipapaalam namin agad

sa mga boluntaryo.

Paano ako

pwedeng

sumali?

Ano ang

Urban Heat

Watch?

Ang  Urban Heat Watch ay humihingi ng tulong mula sa mga boluntaryo na maging

community scientist at pumunta sa iba't ibang komunidad sa San Francisco habang

nararanasan ang pinakamainit na araw ng taon. Gamit ang heat sensors na

nakalagay sa mga kotse, magmamaneho ang mga boluntaryo sa mga nakatakdang

ruta para mangolekta ng datos ng init at kahalumigmigan (humidity). Mula dito,

malalaman kung aling mga komunidad ang nakakaranas ng sobrang init.

Anong gagawin

ng mga

boluntaryo?

Sa Campaign Day, aalamin ng mga boluntaryo ang init at

kahalumigmigan (humidity) sa mga oras na 6 ng umaga,

3 ng hapon, at 7 ng gabi.

Kokolektahin ang mga datos na ito sa mga itinakdang

ruta mula sa mga komunidad ng San Francisco.

Naghahanap kami ng mga taong maaari maging driver at

navigator. Hangga't maaari, magkakilala dapat ang driver

at navigator at sumali bilang pares. Ngunit maaari din

kaming magbigay ng kapares kung kinakailangan.

Bakit ito

mahalaga?

Dapat handang magbigay ng 5-6 na oras ang

mga boluntaryo para sa kampanya

Sumali sa training bago ang

campaign day (1 oras)

Magmaneho sa mismong campaign

day (4-5 oras)

Bibigyan ng $150 ang mga boluntaryo ($50

bawat shift na umaga/hapon/gabi)

Kailan ang

Campaign

Day?

Bilang boluntaryo,

ano ang dapat

kong ipangako?

Babayaran ba

ako?

Naiintindihan naming mahirap mangako

habang wala pang araw ng simula ng

kampanya mismo, pero kung kailangan niyo

ng dagdag na impormasyon, sagutin lamang

ang Google form na ito:  

 https://tinyurl.com/4fzxfwnd

Kokontakin namin kayo at magbibigay ng iba

pang detalye.


