
hubungan

tempat yang bisa di hubungi
（alamat, nomor telpon dan

lain-lain）

tempat pengungsian

hal yang perlu diketahui keluarga

cara menuju ke tempat pengungsian

Kantor Polisi

Pos Polisi

Dinas Kantor
Pemadam
Kebakaran

berhubungan dengan tempat pengungsian

telepon

listrik

gas

air leding

fasilitas dan informasi serta pelayanan tempat darurat yang tersedia di kota saya

nama panggilan dan lainnya

kota, kecamatan,
kelurahan, desa

keluarga dan lain-lain yang bisa di hubungi
selain dari itu

（golonggan darah dan
tempat kerja）

tempat yang bisa di hubungi
（alamat, nomor telpon dan lain-

lain）
nama

cara menggunakan dial pesan bencana alam NTT 171
mesin telepon yang bisa pakai   telepon biasa NTT, telepon umum ,HP , PHS
masa perekaman 30 detik untuk 1 pesan

untuk 1 kali telepon hanya bisa menerima 1 - 10 pesan
dial pesan akan terhapus secara otomatis dalam jangka waktu 48jam (2 hari)
＜cara menggunakan ＞

tekan tombol 171 → keterangan akan mengalir 
（apabila akan meninggalkan pesan）
Tekan tombol "1", nomor telepon daerah (bagi para korban bencana yang tertimpa di 
daerah sendiri pakailah nomor telepon rumah, yang berada di luar jangkauan bencana 
tekan tombol yang akan di hubungi dan tinggalkanlah pesan.
（apabila ingin mendengar pesan）
Tekan tombol "2", nomor telepon daerah (bagi para korban bencana yang terhimpa di 



air putih(3L/hari untuk satu orang) barang-barang perobatan darurat
makanan darurat(untuk 3 hari) cadangan obat-bebas
makanan instan sarung tangan, masker
makanan kaleng sepatu, kaos kaki
panci/ air botol helm, topi untuk pencegahan bencana, topi
kompor semprit tiup
pisau/ pembuka kaleng
susu bubuk dan lain-lain (bila mempunyai bayi)

pakaian, celana dalam cap / Ingkan
kantong tidur uang tunai (uang logam)
alat-alat berlindung dari hujan surat-surat identitas diri (paspor, alien register)
handuk, selimut buku tabungan uang

radio bawaan alat-alat tulis, catatan

batere cadangan kantong plastik

lampu senter, lilin alat pencegah dingin

korek api, mancis mainan anak 

tisu, peralatan menstruasi kairo

Lembaran Check　Sheet　 "Keselamatan, Keamanan dan kesehjateraan" Saya

                         barang sehari-hari

mengenai makanan penanggulangan keamanan

mengenai pakaian barang / surat-surat berharga




