Meaning of signals
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A tropical cyclone is centred within about 800 kilometres (km) of
Hong Kong and may affect the territory.
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Gale or storm force wind is blowing or expected to blow generally
in Hong Kong near sea level, with a sustained wind speed of 63117 km/h from the quarter indicated and gusts which may exceed
180 km/h, and the wind condition is expected to persist.

Strong wind is blowing or expected to blow generally in Hong
Kong near sea level, with a sustained speed of 41-62 kilometres
per hour (km/h), and gusts which may exceed 110 km/h, and the
wind condition is expected to persist.

or storm force wind is increasing or expected to increase
9 Gale
significantly in strength.
Hurricane force wind is blowing or expected to blow with
speed reaching 118 km/h or above and gusts that may
10 sustained
exceed 220 km/h.

Important points to note
• The weather in different parts of Hong Kong cannot be simply inferred
from the signal issued. Simply knowing what signal is issued is not
enough. You should take note of the latest tropical cyclone
information and related announcements broadcast on
radio and TV, and given in the Hong Kong Observatory’s website (http://
www.hko.gov.hk), MyObservatory mobile app and Dial-a-Weather
system (Tel. No.: 1878 200) to decide on the actions to take in response
to the signal issued.
• Tropical cyclone warning signals are to warn the public of the threat of
WINDS associated with a tropical cyclone.
• Owing to local topographical conditions or the presence of buildings
nearby, winds at your locality may be substantially different from the
general wind strength over Hong Kong. Winds are often stronger over
offshore waters and on high ground. Winds are less strong in areas
sheltered from the prevailing wind direction.
• The Hong Kong Observatory provides the public with detailed
information on regional wind and rain through a diversity of channels,
especially the website and mobile app. Members of the public should
consider their own circumstances and level of acceptable risk when
taking precautions in response to warnings.
• When the No.1 signal is issued, you should take the tropical cyclone
into account in planning your activities and beware that strong winds
may occur over offshore waters.
• When the No.3 signal is issued, secure all loose objects or take them
indoors. Low-lying areas may have flooding or backflow of seawater
owing to storm surge. Stay away from dangerous places. Winds are
normally expected to become generally strong in Hong Kong within 12
hours after this signal is issued. Winds over offshore waters and on
high ground may reach gale force.
• When the No.8 signal is issued, complete all precautions before gales
commence. Winds are normally expected to reach gale force generally
in Hong Kong within 12 hours after No.8 signal replaces No.3 signal.
The Observatory will make a pre-No.8 special announcement
when the No.8 signal is expected within two hours.
• When the No.9 or No.10 signal is issued, all precautions should be
completed. Beware of change in wind directions. Stay indoors and
away from exposed windows and doors to avoid flying debris.

سگنلز كا مفہوم
) کے اندر اندر مرکوزkm(  کلومیٹر800 ایک سمندری طوفان ہانگ کانگ کے
.ہے اور عالقے کو متاثر کر سکتاہے
 ہانگ کانگ میں عام طورپر سمندر کی، تیز ہوا چل رہی ہے یاچلنے کی توقع ہے
( کی ایک مسلسل رفتار کےkm/h(  کلومیٹرفی گھنٹہ62-41، سطح کے قریب
 اور ہوا كی،  کی حد سے تجاوز كرسكتی ہے110 (km/h(  اور تیز ہوا،ساتھ
.حالت برقرار رہنے کی توقع کی جاتی ہے
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آندھی یا تیز طوفانی ہوا چل رہی ہے یا ہانگ کانگ میں عام طور پر سمندر کی
 کلو میٹر فی گھنٹے کی مسلسل117-63 ،سطح کے قریب چلنے کی توقع ہے
 کی حد سے تجاوز180 اور تیز ہوا، رفتار کے ساتھ ظاہر كردہ سمت سے
 ہوا كی حالت برقرار رہنے کی توقع کی جاتی ہے، كرسكتی ہے
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آندھی یا تیز طوفانی ہوا کے زور میں اضافہ ہو رہا ہے یا طاقت میں نمایاں اضافہ
ہونے کا امکان ہے
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 یا اس118 (km/h( سمندری طوفانی تیز ہوا چل رہی ہے یا تجاوزكرتی ہوئی
 کی220 (km/h( سے زیادہ كی رفتارسے مسلسل چلنے کی توقع ہےاور تیز ہوا
.حد سے تجاوز کر سکتی ہے

Hong Kong’s
Tropical Cyclone
Warning Signals

یاد ركھنے کے اہم نُكات
جاری كردہ سگنلز سے ہانگ کانگ کے مختلف حصوں میں موسم كا اندازاہ نہیں لگایا
 آپ كو سمندری طوفان کے بارے میں.بس جاری كردہ سگنلز كو جاننا کافی نہیں ہے-جاسکتا
تازہ ترین معلومات كے لیے ریڈیو اور ٹی وی پر نشركردہ متعلقہ اعالنات اور ہانگ کانگ
 ( میں دی گئیhttp://www.hko.gov.hk ) محكمہ موسمیات کی انٹرنیٹ ویب سائٹ
 اور جاری كردہ سگنلز کے جوابی اقدامات كا فیصلہ کرنے کے،معلومات كو نوٹ كرنا چاہیے
 ویدر سسٹم-آ- لیے مائی اوبزرویٹری موبائل ایپ یا ڈائل
) استعمال كرنا چاہیے ۔1878 200 :)ٹیلیفون نمبر



سمندری طوفان کے وارننگ سگنل عوام كے لیے سمندری طوفان سے منسلك شدہ ہواؤں سے
نمٹنے كے لیے آگاہی ہے ۔



 آپ کے عالقے میں،مقامی جغرافیائی حاالت یا قریبی عمارتوں کی موجودگی کی وجہ سے
ہوائیں پورے ہانگ کانگ میں ہوا كے زور سے معقول حد تك مختلف ہو سكتی ہیں ۔ ہوائیں اكثر
ساحل سے كچھ فاصلے پر پانی كے اوپر اور بلند سطح پر تیز ہوتیں ہیں ۔ ہوا كی سمت سے
محفوظ شدہ عالقوں میں ہواؤں كا زور كم ہوتا ہے ۔



 خصوصا ویب سائٹ اور موبائل ایپ كے،ہانگ كانگ كا محكمہ موسمیات عوام كو مختلف ذرائع
ذریعے مقامی ہوا اور بارش كے بارے میں معلومات فراہم كرتا ہے ۔ عوام كو وارننگ كے
خالف احتیاطی تدابیر اختیار كرنے كے لیے اپنے ذاتی حاالت اور خطرے كی سطح كو ذہن میں
ركھنا چاہیے ۔



 آپ کو اپنی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی كرتے ہوئے، جاری كیا جائے تو1 جب سگنل نمبر
سمندری طوفان كو ذہن میں ركھنا چاہیے اور خبردار ساحل سمندر پر تیز ہوائیں چل سكتی ہیں ۔



 تمام ڈھیلی اشیاء كو محفوظ كریں یا اندر لے جائیں۔، جاری كیا جاتا ہے تو3جب سگنل نمبر
 نشیبی عالقوں میں سنگین سیالب یا سمندر پانی كا الٹا بہاؤ ہو،طوفان میں اضافے کی وجہ سے
 ہانگ کانگ میں ہوائیں عام طور پر سگنل جاری. خطرناک مقامات سے دور رہیں.سکتا ہے
ساحل سے كچھ فاصلے پر.  گھنٹوں کے اندر اندرتیز ہونے کی توقع ہوتی ہے12 ہونے کے بعد
.پانی كے اوپر اور بلند سطح پر ہوائیں انتہائی طوفانی ہوسکتی ہیں



 جاری كیا جاتا ہے تو طوفان آنے سے پہلے تمام احتیاطی تدابیر مکمل كر8جب سگنل نمبر
 گھنٹوں كے اندر ہانگ كانگ میں12  میں تبدیل ہونے كے8  كے سگنل نمبر3  سگنل نمبر.لیں
 دو گھنٹے کے اندر متوقع ہو تو محكمہ8انتہائی طوفانی ہواؤں كی توقع ہوتی ہے ۔ جب سگنل
 كا خصوصی اعالن كرے گی ۔8موسمیات پہلے سگنل



 ہواؤں کی. تمام احتیاطی تدابیر مکمل ہونی چاہئے، جاری كیا جائے10  یا نمبر9سگنل نمبر
سمت میں تبدیلی سے آگاہ رہیں ۔ گھر کے اندررہیں اور اُڑتے ہوئے ملبے سے بچنے کے لئے
ُكھلی کھڑکیوں اور دروازوں سے دور رہیں ۔
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When plotting the track of the centre of a tropical cyclone, it is important
to note that there may be short-term deviations from the general direction
of movement of the tropical cyclone on occasions. This is due to difficulties
in locating the centre of the tropical cyclone and short-term fluctuations in
the direction and speed of movement of the tropical cyclone itself.
The direction towards which a tropical cyclone is moving and the bearing
of its centre from Hong Kong are each given to the nearest point of a
16-point compass bearing. Thus the actual bearing will be within 11¼º of
the reported value. For example, the centre of a typhoon on any bearing
between 79° and 101° and moving on any heading between 259° and 281°
is said to be "centred......east of Hong Kong and moving west......" It will be
seen that this statement does not necessarily mean that the centre is
heading directly towards Hong Kong as its course could be as much as 22°
off the path of direct hit.

