
Ako po ay tumatawag tungkol sa isang Emerhensiya sa Kalusugang 
Pangkaisipan at humihiling ng isang Opisyal ng CIT. 

Ang pangalan ko po ay: 

Ako po ay tumatawag mula sa [iyong lokasyon]:

Ako po ay tumatawag dahil ang aking [miyembro ng pamilya/kaibigan] ay:

Ilarawan nang detalyado kung ano ang kasalukuyang nangyayari.

Sabihin sa pulisya kung may impormasyon na nakatala sa 
tagapagpatupad ng batas tungkol sa taong nasa krisis.

Itanong kung posibleng dumating nang walang mga ilaw o sirena.

MGA DAPAT SABIHIN KAPAG TATAWAG SA911

Ang dispatser ng 911 ay magtatanong ng mga sumusunod: 
(maging malinaw at maikli)
• Mayroon bang mga kilos o banta ng karahasan?
• Mayroon bang mga armas na ginagamit?
 • Saan matatagpuan ang taong nakararanas emerhensiya?
 •  Mayroon bang banta or tangkang magpakamatay and tao?

Karagdagang impormasyon na kailangang ipahayag sa dispatser:
•  Mga pagsusuri sa kalusugang pangkaisipan at ang 

tagapangalaga ng kalusugang pangkaisipan
• Lasing o nasobrahan ng gamot?
• Mga gamot na iniinom
•  Malubhang kapansanan at walang kakayahang alagaan ang sarili

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.smchealth.org/mh911

EMERHENSIYA SA 
KALUSUGAN NG ISIP
MGA GABAY PARA SA 
PAGTAWAG SA 911

MAHAHALAGANG NUMERO NA 
HINDI PANG-EMERHENSIYA
Lokal na Pulisya
Family Assertive Support Team 
Mga pamilya ng mga taong edad 18+ 
(650) 368-3178
BHRS Access Call Center 
Para sa mga serbisyo sa kalusugang 
pangkaisipan at paggamit ng 
ipinagbabawal na gamot 
1(800) 686-0101 | TTY (para sa may 
mahinang pandinig): 711
National Alliance on Mental Illness 
Para sa mga pamilya 650-638-0800

24 ORAS NA MGA LINYA 
SA KRISIS

Nakahandang Linya sa 
Pagpapakmatay/Krisis

(650) 579-0350 
1(800) 273-TALK (8255)

San Mateo Medical Center 
Psychiatric Emergency Services

(650) 573-2662 
Mills-Peninsula Medical Center 
Psychiatric Emergency Services 

(650) 696-5915

Natitiklop na Wallet Card
1) Gupitin ang card sa solid na guhit sa labas.
2) Tiklupin sa gitna sa patayong tuldok-tuldok na linya, nang nakalabas ang impormasyon.
3) Tiklupin sa gitna sa pahalang na tuldok-tuldok na linya sa paraang mapupunta ang larawan sa pabalat sa harap.


