Alarmed for Life
Alam ba ninyo?
Ang Mga Paunahin
Dahilan ng Sunog
Tinuturo ng mga eksperto ang tatlong mga
paunahing bahagi:
1. Pagkababaya
• Kakulangan sa pansin habang nagluluto;
pagbabaya sa paglalagay ng mga bagay
malapit sa kalan
• Hindi pag-iintindi o hindi wastong
paggamit ng mga kandila
• Les accidents faisant suite à l’utilisation
de gaz, de propane ou de solvant.
2. Kagamitan pang-koryente
• Mga maikling palibot, pagkarga ng labis
ng mga sistema, labis sa pag-piyus
• Maluwag na mga koneksyon, mga
nanisnis na kurdon, di-wastong paggamit
ng dagdag na kurdon
3. Mga materyales ng paninigarilyo
at pagsisindi
• Mga sigarilyo (lalo na nakatulog habang
naninigarilyo o di-tamang pag-patay ng
mga sigarilyo)
• Mga bata gumagamit ng mga posporo
o pansindi

Tungkol sa
Karbon Monoksid
• Ang karbon monoksid (CO) ay unang bilang
ng sanhi sa mga aksidenteng pagkamatay ng
pagkalason sa Hilagang Amerika. Ang karbon
monoksid (CO) ay isang nakakamatay na gas
na walang kulay, walang lasa at walang amoy.
Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng kotse,
gas o langis ng pugon at fireplace pati na rin
mga aparato ng pamamahay na gumagamit
ng mga panggatong (kahoy, gas, langis o
uling) kagaya ng mga patuyuan ng mga
damit, kalan, at mga pampainit ng tubig.
• Ang unang palatandaan ng pagkalason sa
karbon monoksid ay magkahawig sa mga
simtoma ng trangkaso: mga sakit ng ulo,
pagkapagod, pagduduwal, pagsusuka at
paghihilo. Ang lagnat ay hindi simtoma ng
pagkalason ng CO.
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Mga Gawa-gawa tungkol sa Sunog
Ano TALAGA ang alam mo tungkol sa sunog?
GAGA-GAWA 1:
Hindi ito mangyayari sa akin.

GAGA-GAWA 2:
Ang sunog ay dahan-dahan lumalago at matagal bago ito ay mawala ng control.

GAGA-GAWA 3:
Sandali sa pag-alis sa kusina habang ang pagkain ay naluluto ay ligtas.

GAGA-GAWA 4:
Karamihan ng mga sunog ay nangyayari sa mga gusali pang-industriya at mga makahoy na lugar.

GAGA-GAWA 5:
Alam ng karamihan ng mga bata ay huwag maglaro ng mga posporo.

GAGA-GAWA 6:
Ang mga bata ay may katutubong ugali na tumakbo palayo sa sunog at tumakas sa isang
bahay nasusunog.

GAGA-GAWA 7:
Mga maliit, pandekorasyin na kandila ay hindi isang tunay na panganib sa pagsunog.

GAGA-GAWA 8:
Sa isang sunog, ang apoy ay pinakamalaking banta.

GAGA-GAWA 9:
Pinsala sa tubig galing sa sistema pandilig ng sunog para sa bahay ay mas malawak kaysa sa
pinsala ng sunog.
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Pagsusuri sa Kaligtasan sa
Sunog ng Bahay
Inyong Listahan ng “Gawin”

q

	Tiyakin na ang mga gumaganang
alarma pang-usok ay nakakabit sa
bawat palapag ng inyong bahay
at sa labas ng lahat ng mga lugar
pantulugan. Ito ay ang batas at ang
responsibilidad ng bawat may-ari ng
bahay at bawat may-ari ng lupa!

ng alarma pang-usok
q naMagkabit
may katangian na “tahimik”
para tahimikin ang mga alarma na
panggulo – huwag na huwag alisin
ang mga baterya o tanggalin ang
mga alarma pang-usok.

q

	Palaging sundin ang mga tagubilin
ng tagagawa para sa pagkabit,
pagsubok at pagpapanatili ng
mga alarma sa usok at karbon
monoksaid.

Gamitin ang nakalakip na
q	impormasyon
at grid upang bumuo
ng isang plano ng takasan sa sunog
ng bahay at pagsasanay ang mga ito
sa buong pamilya.
na ang lahat ng mga posporo
q	atTiyakin
mga pansindi ay wala sa paningin
at abot ng mga bata.

q

	Para mas may proteksyon, magkabit
ng alarma pang-usok sa bawat
silid-tulugan.

Tiyakin na ang alarma pang-karbon
q	monoksid
ay nakakabit sa labas ng
mga lugar pantulugan sa lahat nga
mga bahay na may kasangkapan
gumagamit ng gatong pang-sunog
at; sa mga gusaling apartment, sa
bawat tinitirahan na yunit, sa palapag
ng at sa loob ng dalawang palapag
sa itaas o ibaba ng palapag na may
kasangkapan gumagamit ng gatong
pang-sunog.

Magturo sa mga bata na hindi
q	hawakan
ang mga posporo o mga
pansindi.

q

Tiyakin na ang mga bagay na
maaaring masunog ay hindi bababa
sa isang metro ang layo mula sa
mga lugar ng pampainit o anumang
pinagmulan ng pagsiklab.

na wala kang sobrang karga
q	ngTiyakin
mga saksakan na koryente o mga
palibot. Ang mga dagdag na kurdon
ay dapat gamitin lamang bilang isang
pansamantalang koneksyon.
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Inyong Listhan ng “PAALAALA”

✓

 ubukan ang inyong alarma ng usok
S
at karbon monoksid na hindi bababa
sa isang buwan.

	Baguhin ang mga baterya ng alarma
pang-usok at karbon monoksid taontaon at sa pagtunog ng pabala ng
mababang-baterya.

✓
✓

✓

Kung pinaghihinalaan ng mga
magulang ang kanilang anak ay
kasangkot sa hindi nararapat na
paggamit ng apoy, maaari silang
tumawag sa Serbisyo sa Sunog ng
Toronto (Toronto Fire Services) para
sa impormasyon at tulong.

Palitan ang mga alarma sa usok na
higit sa sampung taon gulang.

	Palitan ang mga alarma karbon
monoksid na higit sa pitong
taon gulang.

✓

	Ikaw ay maaaring magkaroon ng
mas mababa sa isang minuto upang
tumakas sa sunog ng inyong bahay
- magsanay sa inyong plano sa
pagtakas sa nasusunog na bahay na
hindi bababa sa dalawang beses sa
bawat taon.

✓

✓

✓

Manatili na ang mga posporo at mga
lighter ay wala sa paningin at abot ng
mga bata.

Manatili na ang lahat ng labasan sa
bahay ay walang-sagabal at
madaling gamitin.

	Laging manatili sa kusina kapag ikaw
ay nagluluto.

✓
✓

Panatilihin ang mga bata ay hindi
mababa sa isang metro mula
sa kalan.

ay naaantok o nakainom
✓ ngKungalak,ikawhuwag
gamitin ang kalan.
	Laging ipatay ang mga kandila bago
umaalis sa kuwarto.

✓
✓

Kung sinuman sa bahay ay
naninigarilyo, manigarilyo sa labas.
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Plano sa Pagtakas sa Nasusunog
na Bahay
Bumuo ng isang Plano sa Pagtakas sa Nasusunog na Bahay Ngayon
Kung ang isang sunog ay
magaganp sa inyong bahay
ngayon gabi, ang inyong
pamilya ba ay makakatakas
na may ligtas? Ang bawat tao’y
dapat malaman kung ano ang
gagawin at kung saan pupunta
kapag tumunog ang alarma ng usok. Tumagal ng ilan
minuto sa lahat sa inyong tahanan upang gumawa ng
isang plano sa pagtakas sa nasusunog na bahay, sundan
ang mga tagubilin sa ibaba.

➊ Gumuhit ng plano ng

palapag sa inyong bahay

Gamitin ang grid sa likod upang gumuhit
ng isang plano ng palapag ng inyong
tahanan. Dapat mong gumuhit ng plano
para sa bawat palapag ng iyong tahanan.

➋ Isama ang lahat na posibleng labasan
sa kagipitan

Gumuhit sa lahat ng mga pinto, bintana at hagdanan. Ito ay
magpapakita sa inyo at inyong pamilya ang lahat ng posibleng
mga daanan pagtakas sa isang sulyap. Isama ang anumang
mga tampok, tulad ng bubong ng isang garahe o balkonahe,
na maaaring makatulong sa inyong pagtakas.

➌ Ipakita ang dalawang paraan paglabas ng
bawat silid, kung maaari

Ang pintuan ay ang pangunahing labasan mula sa bawat
kuwarto. Gayunpaman, kung ang pinto ay hinarangan ng
usok o sunog, kilalanin ang isang kahaliling rota pangtakas,
na maaaring maging isang bintana. Tiyakin na ang lahat
ng mga bintana ay maaaring madaling buksan at alam ng
lahat kung paano makatakas sa pamamagitan nito para
makaligtas. Kung ang mga bintana ay may mga rehas,
magbigay ng mabilis-magbukas na kagamitan.

➍ Mayroon ba kailangan ng tulong
para tumakas?

Magpasiya ng maaga kung sino ang tutulong sa mga
bata, mga matatanda o may mga kawalang-lakas sa
inyong pamamahay, Ilan minuto sa pagpaplano ay makakaimpok ng mga mahalagang segundo sa tunay na kagipitan.

➎ Pumili ng isang lugar na tagpuan sa labas
Pumili ng isang lugar na tagpuan na may ligtas na malayo
sa inyong bahay na lahat ay makaalala. Isang puno, ilaw sa
kalye o bahay ng kapitbahay at lahat ito ay mabubuting mga
pinagpilian. Kapag may sunog, lahat ay pumunta kaagad sa
lugar na tagpuan para mabilang sila.

➏ T awagan ang kagawaran ng sunog sa
labas ng inyong bahay

Huwag magsayang ng mahalagang segundo sa pagtatawag
ng kagawaran ng sunog sa loob ng inyong bahay. Kapag kayo
ay nakatakas na ligtas, tawagan ang kagawaran ng sunog sa
pamamagitan ng cellphone o sa bahay ng inyong kapitbahay.

➐ Magsanay sa inyong pagtakas

Balik-aral ang plano kasama ang lahat sa inyong pamamahay.
Isa-isahin ang mga rota pangtakas sa bawat silid kasama ang
buong pamilya. Gamitin ang pagsasanay sa paglalakad para
magsiyasat sa mga rota pangtakas, sinisuguro na lahat ng
labasan ay magagawa at madaling magamit. Magkaroon ng
pagsasanay ng pagsusunog dalawang beses sa isang taon at
orasan ang tagal nito. Sa tunay na sunog, kailangan kumilos
na walang pag-aalinglangan dahil maaaring ang inyong mga
rota sa pagtakas ay madaling maharang ng usok at apoy.

Tandaan:
• Magplano ng dalawang paraan sa paglabas ng
bawat silid, kung posible.
• Kapag na sa labas, manitili sa labas. Huwag na
huwag bumalik sa isang gusali nasusunog.
• Magkaroon ng pagsasanay ng sunog dalawang
beses isang taon.
Kung ikaw ay nakatira sa isang mataas ng gusali
na apartment, makipagtungo sa namamahala ng
gusali para sa impormasyon tungkol sa plano sa
kaligtasan ng sunog ng inyong gusali.
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Plano sa Pagtakas sa Nasusunog
na Bahay
Gumuhit ng plano ng palapag ng inyong bahay,
nagpapakita ang dalawang paraan na palabas ng
bawat silid, kung posible.
Idikit ang plano ng pagtakas sa inyong bahay sa sunog sa inyong
pridyeder o ibang mga lugar na maliwanag para matandaan mo ang
inyong plano at paalala na magsanay ng inyong plano.

