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Ito ang maaari mong gawin upang maghanda para sa ganoong pangyayari 
 
Gawing ligtas ang iyong bahay 
laban sa sunog  
á Ang mga smoke alarms ay 

nakasasagip ng buhay. 
Magkabit ng smoke alarm 
sa labas ng bawat lugar 
na tulugan at sa bawat 
karagdagang palapag ng 
iyong bahay. 

á Kapag nakaugaliang 
matulog nang nakasara ang 
pinto, magkabit na din ng 
smoke alarm sa loob ng 
mga lugar na tulugan. 

á Gamitin ang test button 
upang suriin ang bawat 
smoke alarm isang beses 
sa isang buwan. Kung 
kinakailangan, palitan 
agad ang mga baterya. 
Palitan ang lahat ng 
baterya nang di bababa sa 
isang beses sa isang 
taon. 

á Alisan ng agiw at 
alikabok ang iyong mga 
smoke alarms bawat buwan. 

á Habang tumatagal, 
humihina ang bisa ng mga 
smoke alarms. Palitan ang 
iyong mga smoke alarms 
bawat sampung taon. 

á Pag-isipan ang pagkuha ng 
isa o higit pang fire 
extinguisher na gumagana, 
para sa iyong tahanan. 
Kumuha ng pagsasanay mula 
sa iyong fire department 
sa paggamit ng mga ito. 

á Pag-isipan ang pagkabit 
ng automatic fire 
sprinkler system para sa 
iyong tahanan. 

 
 
 

Planuhin ang iyong daanan sa 
pagtakas 
á Mag-isip ng di bababa sa 

dalawang paraan kung 
paano lisanin ang bawat 
kuwarto ng iyong bahay. 

á Pag-isipan ang paglagay 
ng hagdan para sa 
pagtakas, para sa mga 
lugar na tulugan sa 
pangalawa o pangatlong 
palapag. Pag-aralan kung 
paano gamitin ang mga ito 
at itago ang mga ito 
malapit sa bintana. 

á Pumili ng isang lugar sa 
labas ng iyong bahay kung 
saan lahat ay magtitipon-
tipon pagkatapos ng 
pagtakas. 

á Pag-ensayuhin ang iyong 
plano ng pagtakas nang di 
bababa sa dalawang beses 
isang taon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tumakas nang maayos at 
ligtas 
á Kapag ikaw ay nakalabas 

na, manatili sa labas! 
Tawagan ang bumbero mula 
sa kapitbahay. 

á Kung may nakikita kang 
usok o apoy sa iyong 
pangunahing daan sa 
pagtakas, gamitin ang 
iyong pangalawang daan. 
Kung kailangan mo na 
dumaan sa usok upang 
tumakas, gumapang nang 
mababa sa ilalim ng usok 
papunta sa iyong labasan. 

á Kung ikaw ay tumatakas sa 
pamamagitan ng isang 
nakasarang pinto, 
pakiramdaman muna ang 
pinto bago ito buksan. 
Kung ito ay mainit, 
gamitin ang iyong 
pangalawang daan palabas. 

á Kung may nakakaharang na 
usok, init o apoy sa 
iyong daanan palabas, 
manatili sa loob ng 
kwarto at isara ang 
pinto. Humingi ng tulong 
sa pamamagitan ng 
pagpapakita ng tela na 
may matingkad na kulay sa 
iyong bintana. Kung may 
telepono sa loob ng 
bahay, tawagan ang 
bumbero at sabihin sa 
kanila kung nasaan ka.  

 
 
Ang iyong lokal na sanggunian ay: 
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Ang sunog ay isa sa mga pinaka-karaniwan na sakuna. Ang sunog ay sanhi ng mas maraming 
namamatay kaysa sa anumang iba pang uri ng sakuna. Ngunit ang sunog ay di dapat 
nakamamatay kapag may maaga kang babala mula sa isang smoke detector, at kung lahat ng 
kasapi ng pamilya ay alam kung paano tumakas nang kalmado at ligtas. 
 
Maging seryoso tungkol sa responsibilidad ng pagpaplano para sa isang sunog, at sa pag-e-
ensayo ng mga gagawin kung sakaling mangyari ito. Maging handa sa pamamagitan ng pagsali 
ng lahat ng kasambahay sa paggawa ng bawat isa sa mga bagay na nakasulat sa checklist sa 
ibaba. Pagkatapos ay magtipon-tipon upang pag-usapan at pagkasunduan ang iyong personal na 
Plano laban sa Sunog. 
 
____ Magkabit ng smoke alarms sa labas ng bawat lugar na tulugan at sa bawat karagdagang palapag ng iyong  

bahay. Laging mayroong mga bagong mga baterya. 
 
Nagkabit ng bagong smoke alarms; bumili ng bagong mga baterya:_______________________ 

(petsa) 
 

____ Subukan ang mga smoke alarms isang beses bawat buwan. Magsimula ng isang talaan at lagdaan ito 
 pagkatapos ng bawat pagsusuri. 
 
Si __________________________________________________ ay sumubok ng mga smoke alarms. 

(Pangalan ng kapamilya) 
 

____ Suriin ang fire extinguisher at siguraduhin na ito ay may karampatan na laman. Kung ito ay kulang sa 
 pressure, may sira o kinalawang na, palitan ito o di kaya’y ipaayos ito sa eksperto.Kumuha ng pag-ensayo 
 mula sa bumbero sa tamang paggamit ng fire extinguisher. Ang mga matatanda lamang ang dapat na  
 humawak at gumamit ng extinguishers. 

 
Si __________________________________________ ay sumuri sa fire extinguisher. 

(Pangalan ng kapamilyang may-edad) 
 

Si ____________________________________ ay nagsanay sa paggamit ng fire extinguisher. 
        (Pangalan ng kapamilyang may-edad) 

 
____ Gumuhit ng isang floor plan ng iyong kabahayan; markahan ang dalawang daanan ng pagtakas sa bawat  

kuwarto. 
 

Na-kumpleto ang Floor plan:__________________________________________________________ 
(petsa) 

 
____ Pumili ng isang ligtas na lugar sa labas upang magtipon-tipon pagkatapos ng isang sunog. 
 

Lugar ng tagpuan:____________________________________________________________________ 
 

____ Pag-ensayuhin ang pagtakas sa pamamagitan nang pag-gapang nang mababa mula sa iyong 
 silid. Subukang gawin ito nang nakapikit ang mga mata upang malaman kung gaano kahusay mo 
 ito magagawa nang napapaligiran ng makapal na usok. 

 
Isinagawa ang pag-ensayo sa pagtakas sa usok noong:__________________________________ 

(petsa) 
 

____ Magsagawa ng isang pag-e-ensayo laban sa sunog sa iyong bahay nang di bababa sa dalawang 
 beses isang taon, kasama ang lahat ng iyong mga kasambahay. 
 
Isinagawa ang pag-ensayo laban sa sunog noong:_______________________________________ 

(petsa) 
 
At tandaan...kapag may mangyaring lindol, buhawi, pagbaha, sunog o anumang kalamidad sa 
iyong bayan, maaasahan mo na nandoon ang iyong lokal na American Red Cross chapter upang 
tulungan ka at ang iyong pamilya. Ang iyong Red Cross ay hindi isang ahensya ng gobyerno 
at umaasa sa kontribusyon ng iyong oras, pera at dugo. 
 
Ang nonprofit na National Fire Protection Association (NFPA) ay nangunguna sa larangan ng 
kaligtasan laban sa sunog noong 1896. Ang layunin ng NFPA ay protektahan ang mga tao, ang 
kanilang mga ari-arian, at ang kapaligiran mula sa mga epekto ng sunog at mga katulad na 
panganib. 
 
Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lang po sa iyong lokal na American Red 
Cross Chapter o emergency management office. Maaari mo ring puntahan ang mga Web sites na 
ito: 
American Red Cross: www.redcross.org 
 
National Fire Protection Association: www.NFPA.org 
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