Untuk warga yang terkena banji. Ketika membersihkan rumah.
1. ambil foto keadaan bencana
・mendokumentasikan kondisi bencana
agar dapat mengetahui kondisi bencana,ambil foto sekitar
dan bagian dalam rumah. tidak hanya rumah saja, semua
barang yang rusak akibat bencana juga didokumentasikan.
seperti mobil, kulkas dan alat- alat elektrik lainnya.
dokumentasikan juga foto setelah terjadi banjir untuk
mengetahui kedalaman bencana banjir. karena dengan seperti itu kita dapat memperoleh uang asuransi.
※surat keterangan korban bencana
adalah surat keterangan telah terjadi bencana yang diajukan ke kantor pemerintah setempat. berdasarkan
pengajuan laporan tersebut, pihak pemerintah akan melakukan peninjauan dan penelitian. Jika ada surat
keterangan korban bencana kita dapat memperoleh dana bantuan, pembebasan pajak, dan surat pindah sementara
dan penerbitan kartu identitas sesuai dengan tingkat kerusakan. proses pengurusan surat ini memakan waktu
beberapa minggu sampai satu bulan lebih. maka dari itu tanyakan tata caranya ke pemerintah setempat.
perhatian : surat tidak akan diberikan jika tidak ada permohonan pengajuan.

2. Sebelum membersihkan
・cek terlebih dahulu panel listrik, karena kemungkinan ada kebocoran dan listrik masih
mengalir. Hubungi perusahaan listrik jika ad panel yang jatuh akibat bencana, karena
sangat berbahaya.
・Gas hubungi perusahaan gas jika mencium bau gas didalam rumah. atur ulang panel ke
otomatis gas berhenti jika terjadi bencana. dan tekan tombol normal untuk dapat
digunakan kembali. untuk memastikan apakah gas masih dapat digunakan atau tidak
pasca bencana, silahkan menghubungi perusahaan gas. jika memakai gas tabung, ada
kemungkinam terjadi bocor pada tabung pasca bencana, karena itu hubungi perusahaan
gas.
・Laporan ke perusahaan asuransi. ketika datang ke perusahaan asuransi kebakaran dan
perumahan sampaikan juga bahwa telah tertimpa bencana banjir. karena ad kemungkinan
kita bisa menerima ganti rugi dan perbaikan. sebelum melakukan perbaikan rumah ambil
dokumentasi keadaan bencana dan laporkan ke perusahaan asuransi, pemilik apartemen
dan kontraktor bangunan.

3. Saat membersihkan
・jangan egois. pakai sepatu panjang dan sarung tangan karena pasti ada banyak
debu dan sawang.
・cara membuang sampah, berbeda dari biasanya pasca bencana banyak sampah
seperti mobil, kukas dan alat elektronik lainnya yang dibuang, maka sampah
tidak dikumpulkan ditempat biasanya. konfirmasikan ke tetangga dan
pemerintah setempat untuk tempat pembuangan sampah.
・meminta bantuan sukarelawan banyak sukarelawan yang mendaftar di( pusat sukarelawan bencana). mari
meminta bantuan kepada mereka saat membersihkan rumah. silahkan tanyakan ke pemerintah setempat. bantuan
gratis.

"perhatian"
・berhati-hatilah dengan penipuan.
terdapat banyak informasi penipuan dan sejenisnya. jika
merasa ada yang aneh pastikan cek terlebih dahulu dan
diskusikan.
・jika kartu identitas dan paspor hilang.
laporkan ke kantor imigrasi dan dinas pencatatan sipil.

