
 
Halimbawang magkasunog, baka ikaw ay may mas maikli lang sa 

isang minuto upang makatakas! 
(Mga Tagubilin upang Kumpletuhin ang Plano sa Pagtakas mula sa Nasusunog na Bahay sa Likod na Pahina) 

 

Halimbawang Magkasunog 
 

• Sumigaw ng “SUNOG, SUNOG, SUNOG” ng malakas at maraming beses 
upang maipaalam  

     sa lahat ng taong nasa bahay (kahit na ang alarma ng usok ay tumutunog). 
• Lumabas ng bahay kaagad gamit ang iyong plano sa pagtakas. 
     (Kung ang pangunahing labasan ay may harang, subukan ang kahaliling 
labasan). 
• Kung mayroong usok, yumuko at dumaan sa ilalim ng usok papunta sa ligtas 

na lugar.  
• Pumunta sa tagpuan sa labas at siguruhin na ang bawat isa ay nandoon.  
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Tagpuan sa Labas: 



• Tumawag sa 911 gamit ang telepono o cell phone ng kapitbahay. 
HUWAG PUMASOK MULI SA NASUSUNOG NA GUSALI PARA SA KAHIT ANONG 

DAHILAN 
 

 
IPASKIL ANG PLANONG ITO SA NAKIKITANG LUGAR 

(hal. pintuan ng refrigerator). 
 
MGA TAGUBILING DAPAT KUMPLETUHIN 

PLANO SA PAGTAKAS MULA SA 
NASUSUNOG NA BAHAY 

(Lagyan ng tsek ang bawat kahon kapag kumpleto na) 
 
 Una, tingnang lahat ang iyong mga alarma ng 
usok.     
          (Dapat mayroon sa bawat palapag kasama ang silong 
           at sa labas ng lahat ng tulugan). 
  Subukan ang mga ito at siguruhing ang lahat ay 
"gumagana". 
  Palitan ang mga bateryang nawawala,  hindi 
nakakonekta o patay at subukang muli.  
   Palitan ang mga alarma ng usok na lagpas na 
ng sampung    taon. 
       (Para sa karagdagang detalye ukol sa mga alarma ng sunog 
tingnan ang aming polyeto    "Gumaganang Alarma ng Sunog, Ito 
ang Batas, Ito ang iyong Buhay")  
  Sunod, umpisahan ang plano sa pagtakas 
kasama ang iyong pamilya. 
 Gumuhit ng plano ng lahat ng palapag ng iyong 
bahay   kasama ang lahat ng mga pintuan, mga 
bintana at   mga hagdanan (gumamit ng lapis). 
  Gumawa ng dalawang daanan papalabas ng 
bawat silid kung maaari.   Ang pintuan ay dapat 
maging pangunahing labasan mula sa bawat   silid. 
Ang kahaliling labasan ay maaaring bintana kung 
  ang pangunahing labasan ay nahaharangan ng 
usok o apoy.   
  Pumili ng tagpuan sa labas (puno,   daanan ng 
kotse, hardin ng kapit-bahay atbp.) at isulat ito sa 
  plano upang alam ng lahat kung saan magtatagpo 
pagkatapos ng pagtakas sa bahay. 
  Mayroon ba sa inyong nangangailangan ng 
espesyal na tulong sa   pagtakas? Planuhin kung 
sino at papaano sila  matutulungan.  
  Panghuli, ensayuhin ang iyong plano sa lalong 
madaling panahon   pagkatapos mong matapos 
ito(at tuwing 6 na buwan pagkatapos). 

Halimbawa ng Plano 
(unang palapag) 

 

 
 

Tagpuan sa Labas: Dulo ng daanan ng kotse. 

Pangkalahatang Impormasyon sa Kaligtasan 
 

• Tingnan ang lahat ng mga pintuan at bintana sa loob ng iyong bahay at siguruhing ang mga ito ay 
madaling buksan mula sa loob. Gumawa ng mga pagkukumpuni kung kailangan. Siguruhing alam 
ng lahat kung papaano buksan ang mga ito at walang nakakabit na kandado o aparatong 
ginagamitan pa ng mga susi o natatanging kaalaman upang mabuksan.  

    Kung ang mga bintana ay nasa mas mataas na lugar, isaalang-alang na bumili ng hagdanan na ginagamit sa 
pagtakas mula sa nasusunog na bahay).   

• Kung ikaw ay natutulog ng nakapinid ang pintuan ng silid tulugan, magpakabit ng alarma ng sunog 
sa loob ng bawat silid.  

• Kung ikaw ay nakatira sa gusaling tirahan, tingnan kung nasaan ang mga labasan sa bawat palapag 
at alamin ang mga pinaiiral na pamamaraan ng gusali sa panahon ng emerhensiya.  

  Tawagan ang nangangasiwa ng gusali para sa karagdagang impormasyon sa "Planong  Pangkaligtasan Mula 
sa Sunog"). 
• Magbantay at pagtuunan ng pansin ang anumang niluluto at mamalagi sa kusina. 
• Huwag magluto, gumamit ng kandila o manigarilyo habang lasing. 
• Ilayo ang mga posporo o mga panindi sa maaabot at makikita ng mga bata. 

 
Mga Magulang/Tagapag-alagaAng iyong anak ay nabigyan nitong Plano sa Pagtakas 
mula sa Nasusunog na Bahay  bilang tungkulin ng Mississauga Fire and Emergency 
Services ukol sa kaligtasan mula sa sunog. Pakitulungan at payuhan ang iyong anak na 
kumpletuhin nang wasto itong Plano sa Pagtakas mula sa Nasusunog na Bahay 
dahil maaari nitong mailigtas ang inyong buhay balang araw. Kapag kumpleto na, 
pakilagdaan at lagyan ng petsa sa ibaba Kung ito ay gawaing bahay mula sa paaralan, 
ipasauli sa inyong anak upang repasuhin ng guro.  
Kapag naisauli na ng guro, ito ay dapat ipaskil sa isang nakikitang lugar sa inyong 
bahay   
(hal. pintuan ng refrigerator). 
 
Mga Magulang/Tagapag-alaga - Lagda at Petsa 
x____________________________________ 



 
Mga Guro - Ang iyong estudyante (mga) ay nabigyan nitong Plano sa Pagtakas mula 
sa Nasusunog na Bahaybilang tungkulin ng Mississauga Fire and Emergency 
Services ukol sa kaligtasan mula sa sunog.  
Kapag naisauli sa iyo, pakitingnang muli, lagyan ng inisyal at isauli sa bawat bata.  
(Ikaw ay walang pananagutan na tiyakin ang kaigsaktuhan ng planong ito, kungdi ang masiguro lamang na 
nakumpleto na ng bata gaya ng ipinagawa sa kaniya. 
Ang bata ay dapat utusan na ito ay iuwi at ipaskil sa nakikitang lugar  
(hal. pintuan ng refrigerator). 
 
Guro - Inisyal x ______ 
 
 

 
 

Sangay sa Pagsugpo ng Sunog – Public Education, 300 City Centre Drive, 2nd Floor, L5B 
3C1  

Para sa karagdagang impormasyon mangyaring tumawag sa 905-615-4377 o bisitahin ang aming website sa 
www.mississauga.ca/fire 

http://www.mississauga.ca/portal/residents/fire�
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