
Rádioamatéri pomáhajú na Filipínach 
  

Silná tropická búrka  na Filipínach a zemetrasenia boli okolnosti, za ktorých rádioamatéri poskytovali 
tiesňovú  komunikáciu a ďalšie pomocné a záchranné služby. 

Prezident  filipínskej rádioamatérskej asociácie (PARA)  Dr. Joey Panganiban  DU1BP oznámil, že 
tropická búrka s menom „Ondoy“ zasiahla pred piatimi dňami Filipíny a spôsobila tragickú kalamitu pri 
ktorej sa rádioamatéri okamžite zapojili do pomocnej akcie. 

Joey, DU1BP  povedal:  „Zmobilizovali sme naše rádioamatérske kluby aby sa zapojili do pomocných 
operácii. Kmitočet  7.045 MHz  bol použitý  pre všeobecné oznamy a VKV  pásmo 2 m  sa využíva pre 
miestnu komunikáciu.“ 

Katastrofa postihla vyše dva milióny  ľudí a počet obetí sa blíži k číslu 300. Joey  ďalej hovorí: „Všetky 
rádioamatérske  i občianske (CB) rádiokluby teraz  pracujú v hlavnom meste Manila pod vedením  
Národnej telekomunikačnej komisie  a PARA. “ 

Ďalej uviedol, že sekretariát PARA bol poverený získavaním a prijímaním príspevkov pre obete 
katastrofy, či už v materiálnej, alebo finančnej forme. 

Joey povedal :“Čo evakuovaní obyvatelia potrebujú, je potrava spôsobilá pre okamžitú konzumáciu, 
konzervované potraviny, cestoviny, ryža, chlieb, káva, mlieko, cukor, soľ a voda. Postihnutí takisto 
potrebujú lekársku pomoc a lieky proti nachladeniu a kašľu, horúčke, hnačkám a vitamíny.  Tieto lieky 
budú prebalené do menších balení  a budú poskytnuté priamo postihnutým s využitím služieb 
predstaviteľov miestnych samospráv ako kontaktných miest.“ 

Medzičasom mohutné zemetrasenie postihlo západnú Indonéziu a uväznilo tisíce ľudí pod zrútenými 
budovami a vyvolalo zosuvy zeminy. 

Najmenej 75 ľudí zomrelo na ostrove Sumatra po zemetrasení o sile  7,6 stupňa medzinárodnej 
Richterovej stupnice. 

V stručnej správe, iba niekoľko hodín po spomínanej katastrofe od indonézskej rádioamatérskej 
organizácie (Organisasi Amatir  Radio Indonesia) ORARI prijatej predsedom  Výboru tiesňovej 
komunikácie pre Region 3  IARU, Jimom Lintonom  VK3PC, bolo potvrdené, že medzi postihnutými 
boli tiež rádioamatéri. 

Vishnu Widjaja  WISNU/YB0AZ oznamuje: „Sme aktívni  v oblasti tiesňovej komunikácie  na Západnej 
a Južnej Sumatre  v Indonézii. V súčasnosti využívame  pásmo  2 m a 40 m.“ 

Viac informácii môžeme očakávať v nasledujúcich dňoch. Avšak doteraz neprišli žiadne  správy 
o rádioamatéskej tiesňovej komunikácii v oblasti Pacifiku, kde ničivé vlny tsunami postihli ostrov 
Samoa , kde zanechali po sebe skazu a smrť. 
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