MAGSANAY sa Tatlong Linya ng Depensa: 1. Pag-iwas sa Sunog 2. Pagtukoy 3. Pagtakas
2. PAGTUKOY
Kapag ang sunog ay nagsimula,
dapat itong matukoy kaagad upang
magkaroon ka ng oras tumakas.

Sa bawat taon sa Ontario,
humigi-kumulang sa 100 tao ang
namamatay at libu-libo ang nasusugatan
dahil sa sunog. Karamihan sa mga
biktimang ito ay resulta ng mga sunog na
maiiwasan.
Ang impormasyon sa polyetong ito ay
makatutulong sa iyo upang maunawaan
kung paano mo mapoprotektahan ang
iyong sarili at ang iyong pamilya ngunit
upang magawa ito, dapat maging ganap
ang iyong pananagutan. Bibigyan ka nito
ng pinakamagandang pagkakataong
manatiling ligtas at malampasan ang
sunog sakaling mangyari ito.
Bakit ikaw ang may pananagutan?
Simple lamang, dahil sa kabila ng
pinakamaagap na pagkilos ng mga
kagawaran sa sunog, karamihan sa mga
tao ay namamatay bago pa man lamang
dumating ang mga serbisyo sa sunog,
kahit na dumating sila sa mas mabilis pa
sa 5 minuto.
Ang susi sa kaligtasan mula sa sunog ay
ang matutunan at masanay sa tatlong linya
ng depensa.
1. Pag-iwas sa Sunog
2. Pagtukoy
3. Pagtakas
Para sa karagdagang impormasyon
mangyaring tumawag sa Pampublikong
Kaalaman ng Mga Serbisyo sa Sunog at
Emerhensiya ng Mississauga (Mississauga
Fire and Emergency Services) sa
905-896-5908 o bisitahin ang aming
website sa www.mississauga.ca

Ang mga Alarma sa Usok ay
Nagliligtas ng Buhay
Kung, sa kabila ng iyong
pinakamaagap na pagkilos sa pag-iwas
sa pagsisimula ng sunog, dapat itong
agad na matukoy ng mga alarma
sa usok. Ang maagang pagtukoy ay
maaaring magligtas ng mga buhay.
Ang bawat tahanan ay dapat may
gumaganang alarma sa usok sa bawat
palapag. Ito ang batas!

Alam mo ba na halos 50% ng mga
alarma sa usok sa mga bahay ay
hindi gumagana?
Kamusta ang sa iyo? Subukan ito
ngayon!

Mga Tip sa Alarma sa Usok:
• Subukan ang mga alarma sa usok
buwan-buwan.
• Magpalit ng baterya taun-taon (kung
pinaaandar ng baterya).
• I-vacuum ang mga alarma sa usok
taun-taon.
• Palitan ang mga alarma sa usok na
mas matagal na sa 10 taon.
• Kung nakararanas ng mga di totoo
(false) na alarma, huwag tanggalin
ang baterya. Pag-isipang kumuha
ng alarma na may "hush feature"
("tahimik na tampok") o ibang uri
ng alarma. Tingnan ang
www.makeitstop.ca para sa mga tip
sa pagbabawas o pagtanggal ng
mga alarmang di totoo.
Pakitingnan ang aming karagdagang
polyeto para sa higit pang
impormasyon Gumaganang Alarma
sa Usok, Ito ang Batas, Ito ang Iyong
Buhay

Sunog na
sinususpetsahang
mula sa di maingat na
paninigarilyo.

3. PAGTAKAS
Sakaling magkasunog, maaaring may
mas maikli ka pa sa isang minuto upang
makatakas.
Planuhin ang Iyong Pagtakas
Kailangan mong magkaroon ng plano
sa pagtakas upang malaman ng lahat
ang dapat gawin at kung saan pupunta
sakaling magkasunog. Maglaan ng
oras kasama ng iyong pamilya upang
makapaglatag ng plano na nagpapakita
ng lahat ng mga kuwarto at labasan.
Nararapat na, kung maaari, ikaw ay
may dalawang paraan upang makalabas
ng bawat kuwarto. Kapag nasa labas na
ng gusali, magpunta sa isang ligtas na
tagpuan at tumawag sa 911.
Huwag pumasok muli sa gusali para sa
anumang dahilan.
Siguruhin na kabilang sa iyong plano
sa pagtakas ang anumang natatanging
pangangailangan ng mga bata, may
kapansanan at mas nakatatanda.
Pakitingnan ang aming karagdagang
polyeto para sa higit pang impormasyon
Plano sa Pagtakas mula sa
Sunog sa Bahay

Sunog sa bahay mula sa
napabayaang kandila na malapit sa
isang sumisiklab na bagay

Tandaan: Kung ikaw ay nakatira sa
isang apartment o condo, medyo iba
ang paraan ng pagtakas mula sa
sunog sa gusali. Pakitingnan ang aming
karagdagang polyeto para sa higit
pang impormasyon
Kaligtasan Mula sa Sunog, para sa
mga taong nakatira sa multi-unit
(maraming yunit) at multi-level
(maraming palapag) na mga
Apartment at Condo.
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1. PAG-IWAS SA SUNOG
Higit sa 90% ng mga sunog sa tahanan
ay maiiwasan !
Tama lamang na ang pinakamahusay
na paraan upang maprotektahan ang
iyong sarili ay ang hindi pagkakaroon
ng sunog, una sa lahat. Malaki ang
maibababa sa posibilidad magkasunog
ng pagkaunawa sa mga sanhi ng sunog
at sa pagkahirati sa mga ligtas na
kaugalian laban sa sunog.
Ang pinakanangungunang sanhi ng mga
sunog sa tahanan ay:
• Kagamitan sa Pagluluto
• Kagamitan sa Pag-iinit
• Kagamitan sa Pagbabahagi ng
Elektrisidad
• Mga Kagamitan ng Naninigarilyo (Lit
Smoker's Articles)
• Mga Kandila
• Mga Posporo at Lighter
(Tandaan na imposibleng mailista ang
bawat-isang sanhi ng sunog at ang
mga hakbang upang maiwasan ito.
Kadalasan, ang sentido komon ang
dapat na iyong gabay).
Upang maiwasan ang pangyayari ng
mga ganitong uri ng sunog, heto ang
ilang mga estratehiya sa pag-iwas.
Kagamitan sa Pagluluto
Ang pinakakaraniwang sanhi ng sunog
na mula sa pagluluto ay ang pagsindi
ng mga langis o mantika na naiwan sa
kalan at di nabantayan.
Upang maiwasan ang mga sunog na
mula sa pagluluto:
• Manatili sa kusina at pagtuunan ang
iyong niluluto.
• Kung kailangan mong iwanan ang
kusina, patayin ang kagamitan
sa pagluluto hanggang ikaw ay
makabalik.
• Palaging maghanda ng isang
malaking caldero o takip ng kawali
na gagamiting pansuklob sa apoy

sakaling magsimula ito. Kapag ang
apoy ang nagsimula sa kaldero o
kawali, ilagay ang takip sa ibabaw nito
upang sakluban at patayin ang kalan.
Huwag gumamit ng tubig at huwag
iusog ang kaldero o kawali dahil baka
napakainit nito.
• Panatilihing malinis ang mga hurno.
• Panatilihing malinis at hindi nakasaksak
ang mga toaster, takuri at iba pang
kasangkapan na pang-init kapag hindi
ginagamit.
Karagdagang Tip sa Kaligtasan sa
Pagluluto:
• Panatilihing nakapasok ang mga
hawakan ng kaldero/kawali upang di
ito maabot ng mga bata.
• Kung may aabutin, huwag ito gawin sa
ibabaw ng nakasinding pugon.
• Magsuot ng mga pitis na kasuotan
kapag nagtatrabaho nang malapit sa
kalan.
• Panatilihing malayo ang mga sumisiklab
na bagay sa lutuan.

Sunog sa kusina
kapag pinababayaan
ang pagluluto.

Mga Kagamitan sa Pag-iinit
Kabilang sa mga pinakakaraniwang sanhi
ng sunog na mula sa pag-iinit ay ang
mga dapugan, kalan na kahoy at mga
tsimenea.
Upang maiwasan ang mga sunog na mula
sa pag-iinit:
• Sundin ang mga regulasyon sa
pagtatayo at ang mga pagtuturo ng
gumagawa para sa pag-iinstila at
pahintulot.
• Regular na inspeksyunin ang iyong
tsimenea at ipalinis ito sa isang
teknisyan na sertipikado ng WETT.
Tingnan ang www.wettinc.ca para sa
isang teknisyan na malapit sa iyo.
Ang Batas sa Sunog ng Ontario
(Ontario Fire Code) ay humihiling ng
inspeksyon nang kahit isang beses sa
isang taon at paglilinis kung kailan
kinakailangan.
• Siguruhin na ang mga koneksyon ng
tubo ng kalan ay mahigpit.
• Tingnan ang mga pader para sa labis
na pagkainit na maaaring indikasyon
ng hindi wastong mga pahintulot.
• Mag-instila ng pambistay at takip sa
ulan sa ibabaw ng tsimenea.
• Siguruhin na ang mga bistay ay nasa
tamang puwesto para sa mga bukas na
dapugan/kalan na kahoy.
• Protektahan ang mga sahig/pader
mula sa init.
• Panatilihin sa kahit 1.2 metrong layo
ang mga sumisiklab na bagay mula sa
mga dapugan, kalan na kahoy at mga
pugon.
• Maglagay ng espasyo sa pagitan ng
mga pang-init. Panatilihin sa kahit 1
metrong layo ang mga sumisiklab na
bagay mula sa mga ito at alisin sa
saksakan bago matulog.

Kagamitan sa Pagbabahagi ng
Elektrisidad
Ang pinakakaraniwang sanhi ng mga sunog
na mula sa linya ng kuryente ay kaugnay ng
mga kawad ng kuryente.

Ganap na pagkawala
ng tahanan at mga
pag-aari.

Upang maiwasan ang mga sunog na mula
sa linya ng kuryente:
• Magpakumpuni o magpaayos ng iyong
kuryente sa mga lisensyadong kontratista
sa elektrisidad.
• Gumamit lamang ng mga kagamitang
de-kuryente at ng mga kasangkapang
naaprobahan ng isang kinikilalang
ahensya na nagbibigay-sertipikasyon.
Para sa listahan ng mga ahensya, bisitahin
ang www.esasafe.com maghanap sa ilalim
ng electrical product safety.
Mga Sunog na Kaugnay ng Paninigarilyo
Ang pinakakaraniwang sanhi ng mga
sunog na mula sa paninigarilyo ay ang
pagpapabaya dahil sa pagkalasing
o pagtulog. Karamihan sa mga
ganitong sunog ay nangyayari sa mga
kuwartong-tulugan o sa sala.
Upang maiwasan ang mga sunog na mula
sa paninigarilyo:
• Huwag manigarilyo kapag ikaw ay
napanghina na ng alkohol, gamot o ng
droga.
• Huwag manigarilyo sa pagtulog o
kapag ikaw ay inaantok.
• Huwag na huwag pabayaang nakasindi
ang mga kagamitan ng naninigarilyo.
• Gumamit ng malalalim na ashtray at
hawakan nang mahigpit ang mga
sigarilyo.
• Huwag na huwag maglagay ng mga
kagamitan ng naninigarilyo o ng mga
nilalaman ng ashtray sa basurahan,
basain muna ng tubig at iwanan
magdamag bago itapon.
• Huwag manigarilyo sa paligid ng mga
lumiliyab na likido, gas, o mga lumiliyab
na kimikal.

Mga Sunog na Mula sa Kandila
Ang pinakakaraniwang sanhi ng mga sunog
na mula sa kandila ay mula sa pagsisindi
ng mga sumisiklab na bagay na malapit
dito dahil sa pagkalaglag, pagkasanggi o
pagiging malapit sa mga ito.
Upang maiwasan ang mga sunog na
mula sa kandila:
• Gumamit ng magagandang kalidad ng
kandila na hindi sumisiklab.
• Panatilihing nasa matitibay at hindi
sumisiklab na lagayan ang mga
kandila, sa isang patag na patungan.
• Panatilihing malayo ang mga kandila sa
mga bata at alagang-hayop.
• Panatilihing malayo ang mga kandila sa
mga sumisiklab na bagay.
• Patayin ang mga kandila kapag aalis
ng kuwarto o bahay.

Mga Sunog na Mula sa mga
Posporo at Lighter
Ang pinakakaraniwang sanhi ng mga
sunog na mula sa mga posporo at lighter
ay ang mga batang naglalaro o sadyang
nagpapasimula ng apoy.

Upang maiwasan ang mga sunog na
mula sa mga posporo at lighter:
• Panatilihing malayo at di nakikita ng
mga bata ang mga posporo at lighter,
(mas mainim kung nakalagay sa
nakakandadong lalagyan).
• Ituro sa mga bata na ang mga
posporo at lighter ay mga
"kasangkapan" at hindi mga laruan
at huwag nila itong hawakan, sa
halip sabihin sa isang nakatatanda
kapag nakakita sila ng mga ito.
• Huwag na huwag ipalaro sa mga
bata ang mga posporo at lighter.
• Kung ikaw ay naninigarilyo, itago
ang mga posporo at lighter sa isang
lugar kung saan malalaman mo kung
ang mga ito ay nawawala (hal. sa
bulsa)
• Kung alam mo o kung sa tingin mo
na ang iyong anak ay naglalaro ng
apoy, may tulong na makukuha para
rito. Ang programa sa edukasyon
ng TAPP-C ay mapakikinabangan
ng mga bata at ng kanilang
mga magulang. Mangyaring
makipag-ugnay sa aming pangkat
sa Pampublikong Kaalaman (Public
Education unit) sa 905-896-5908 para
sa mga detalye.

Ang paglalaro ng
posporo ay hind laro ng
bata
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mga bata at alagang-hayop.
• Panatilihing malayo ang mga kandila sa
mga sumisiklab na bagay.
• Patayin ang mga kandila kapag aalis
ng kuwarto o bahay.

Mga Sunog na Mula sa mga
Posporo at Lighter
Ang pinakakaraniwang sanhi ng mga
sunog na mula sa mga posporo at lighter
ay ang mga batang naglalaro o sadyang
nagpapasimula ng apoy.

Upang maiwasan ang mga sunog na
mula sa mga posporo at lighter:
• Panatilihing malayo at di nakikita ng
mga bata ang mga posporo at lighter,
(mas mainim kung nakalagay sa
nakakandadong lalagyan).
• Ituro sa mga bata na ang mga
posporo at lighter ay mga
"kasangkapan" at hindi mga laruan
at huwag nila itong hawakan, sa
halip sabihin sa isang nakatatanda
kapag nakakita sila ng mga ito.
• Huwag na huwag ipalaro sa mga
bata ang mga posporo at lighter.
• Kung ikaw ay naninigarilyo, itago
ang mga posporo at lighter sa isang
lugar kung saan malalaman mo kung
ang mga ito ay nawawala (hal. sa
bulsa)
• Kung alam mo o kung sa tingin mo
na ang iyong anak ay naglalaro ng
apoy, may tulong na makukuha para
rito. Ang programa sa edukasyon
ng TAPP-C ay mapakikinabangan
ng mga bata at ng kanilang
mga magulang. Mangyaring
makipag-ugnay sa aming pangkat
sa Pampublikong Kaalaman (Public
Education unit) sa 905-896-5908 para
sa mga detalye.

Ang paglalaro ng
posporo ay hind laro ng
bata

MAGSANAY sa Tatlong Linya ng Depensa: 1. Pag-iwas sa Sunog 2. Pagtukoy 3. Pagtakas
1. PAG-IWAS SA SUNOG
Higit sa 90% ng mga sunog sa tahanan
ay maiiwasan !
Tama lamang na ang pinakamahusay
na paraan upang maprotektahan ang
iyong sarili ay ang hindi pagkakaroon
ng sunog, una sa lahat. Malaki ang
maibababa sa posibilidad magkasunog
ng pagkaunawa sa mga sanhi ng sunog
at sa pagkahirati sa mga ligtas na
kaugalian laban sa sunog.
Ang pinakanangungunang sanhi ng mga
sunog sa tahanan ay:
• Kagamitan sa Pagluluto
• Kagamitan sa Pag-iinit
• Kagamitan sa Pagbabahagi ng
Elektrisidad
• Mga Kagamitan ng Naninigarilyo (Lit
Smoker's Articles)
• Mga Kandila
• Mga Posporo at Lighter
(Tandaan na imposibleng mailista ang
bawat-isang sanhi ng sunog at ang
mga hakbang upang maiwasan ito.
Kadalasan, ang sentido komon ang
dapat na iyong gabay).
Upang maiwasan ang pangyayari ng
mga ganitong uri ng sunog, heto ang
ilang mga estratehiya sa pag-iwas.
Kagamitan sa Pagluluto
Ang pinakakaraniwang sanhi ng sunog
na mula sa pagluluto ay ang pagsindi
ng mga langis o mantika na naiwan sa
kalan at di nabantayan.
Upang maiwasan ang mga sunog na
mula sa pagluluto:
• Manatili sa kusina at pagtuunan ang
iyong niluluto.
• Kung kailangan mong iwanan ang
kusina, patayin ang kagamitan
sa pagluluto hanggang ikaw ay
makabalik.
• Palaging maghanda ng isang
malaking caldero o takip ng kawali
na gagamiting pansuklob sa apoy

sakaling magsimula ito. Kapag ang
apoy ang nagsimula sa kaldero o
kawali, ilagay ang takip sa ibabaw nito
upang sakluban at patayin ang kalan.
Huwag gumamit ng tubig at huwag
iusog ang kaldero o kawali dahil baka
napakainit nito.
• Panatilihing malinis ang mga hurno.
• Panatilihing malinis at hindi nakasaksak
ang mga toaster, takuri at iba pang
kasangkapan na pang-init kapag hindi
ginagamit.
Karagdagang Tip sa Kaligtasan sa
Pagluluto:
• Panatilihing nakapasok ang mga
hawakan ng kaldero/kawali upang di
ito maabot ng mga bata.
• Kung may aabutin, huwag ito gawin sa
ibabaw ng nakasinding pugon.
• Magsuot ng mga pitis na kasuotan
kapag nagtatrabaho nang malapit sa
kalan.
• Panatilihing malayo ang mga sumisiklab
na bagay sa lutuan.

Sunog sa kusina
kapag pinababayaan
ang pagluluto.

Mga Kagamitan sa Pag-iinit
Kabilang sa mga pinakakaraniwang sanhi
ng sunog na mula sa pag-iinit ay ang
mga dapugan, kalan na kahoy at mga
tsimenea.
Upang maiwasan ang mga sunog na mula
sa pag-iinit:
• Sundin ang mga regulasyon sa
pagtatayo at ang mga pagtuturo ng
gumagawa para sa pag-iinstila at
pahintulot.
• Regular na inspeksyunin ang iyong
tsimenea at ipalinis ito sa isang
teknisyan na sertipikado ng WETT.
Tingnan ang www.wettinc.ca para sa
isang teknisyan na malapit sa iyo.
Ang Batas sa Sunog ng Ontario
(Ontario Fire Code) ay humihiling ng
inspeksyon nang kahit isang beses sa
isang taon at paglilinis kung kailan
kinakailangan.
• Siguruhin na ang mga koneksyon ng
tubo ng kalan ay mahigpit.
• Tingnan ang mga pader para sa labis
na pagkainit na maaaring indikasyon
ng hindi wastong mga pahintulot.
• Mag-instila ng pambistay at takip sa
ulan sa ibabaw ng tsimenea.
• Siguruhin na ang mga bistay ay nasa
tamang puwesto para sa mga bukas na
dapugan/kalan na kahoy.
• Protektahan ang mga sahig/pader
mula sa init.
• Panatilihin sa kahit 1.2 metrong layo
ang mga sumisiklab na bagay mula sa
mga dapugan, kalan na kahoy at mga
pugon.
• Maglagay ng espasyo sa pagitan ng
mga pang-init. Panatilihin sa kahit 1
metrong layo ang mga sumisiklab na
bagay mula sa mga ito at alisin sa
saksakan bago matulog.

Kagamitan sa Pagbabahagi ng
Elektrisidad
Ang pinakakaraniwang sanhi ng mga sunog
na mula sa linya ng kuryente ay kaugnay ng
mga kawad ng kuryente.

Ganap na pagkawala
ng tahanan at mga
pag-aari.

Upang maiwasan ang mga sunog na mula
sa linya ng kuryente:
• Magpakumpuni o magpaayos ng iyong
kuryente sa mga lisensyadong kontratista
sa elektrisidad.
• Gumamit lamang ng mga kagamitang
de-kuryente at ng mga kasangkapang
naaprobahan ng isang kinikilalang
ahensya na nagbibigay-sertipikasyon.
Para sa listahan ng mga ahensya, bisitahin
ang www.esasafe.com maghanap sa ilalim
ng electrical product safety.
Mga Sunog na Kaugnay ng Paninigarilyo
Ang pinakakaraniwang sanhi ng mga
sunog na mula sa paninigarilyo ay ang
pagpapabaya dahil sa pagkalasing
o pagtulog. Karamihan sa mga
ganitong sunog ay nangyayari sa mga
kuwartong-tulugan o sa sala.
Upang maiwasan ang mga sunog na mula
sa paninigarilyo:
• Huwag manigarilyo kapag ikaw ay
napanghina na ng alkohol, gamot o ng
droga.
• Huwag manigarilyo sa pagtulog o
kapag ikaw ay inaantok.
• Huwag na huwag pabayaang nakasindi
ang mga kagamitan ng naninigarilyo.
• Gumamit ng malalalim na ashtray at
hawakan nang mahigpit ang mga
sigarilyo.
• Huwag na huwag maglagay ng mga
kagamitan ng naninigarilyo o ng mga
nilalaman ng ashtray sa basurahan,
basain muna ng tubig at iwanan
magdamag bago itapon.
• Huwag manigarilyo sa paligid ng mga
lumiliyab na likido, gas, o mga lumiliyab
na kimikal.

Mga Sunog na Mula sa Kandila
Ang pinakakaraniwang sanhi ng mga sunog
na mula sa kandila ay mula sa pagsisindi
ng mga sumisiklab na bagay na malapit
dito dahil sa pagkalaglag, pagkasanggi o
pagiging malapit sa mga ito.
Upang maiwasan ang mga sunog na
mula sa kandila:
• Gumamit ng magagandang kalidad ng
kandila na hindi sumisiklab.
• Panatilihing nasa matitibay at hindi
sumisiklab na lagayan ang mga
kandila, sa isang patag na patungan.
• Panatilihing malayo ang mga kandila sa
mga bata at alagang-hayop.
• Panatilihing malayo ang mga kandila sa
mga sumisiklab na bagay.
• Patayin ang mga kandila kapag aalis
ng kuwarto o bahay.

Mga Sunog na Mula sa mga
Posporo at Lighter
Ang pinakakaraniwang sanhi ng mga
sunog na mula sa mga posporo at lighter
ay ang mga batang naglalaro o sadyang
nagpapasimula ng apoy.

Upang maiwasan ang mga sunog na
mula sa mga posporo at lighter:
• Panatilihing malayo at di nakikita ng
mga bata ang mga posporo at lighter,
(mas mainim kung nakalagay sa
nakakandadong lalagyan).
• Ituro sa mga bata na ang mga
posporo at lighter ay mga
"kasangkapan" at hindi mga laruan
at huwag nila itong hawakan, sa
halip sabihin sa isang nakatatanda
kapag nakakita sila ng mga ito.
• Huwag na huwag ipalaro sa mga
bata ang mga posporo at lighter.
• Kung ikaw ay naninigarilyo, itago
ang mga posporo at lighter sa isang
lugar kung saan malalaman mo kung
ang mga ito ay nawawala (hal. sa
bulsa)
• Kung alam mo o kung sa tingin mo
na ang iyong anak ay naglalaro ng
apoy, may tulong na makukuha para
rito. Ang programa sa edukasyon
ng TAPP-C ay mapakikinabangan
ng mga bata at ng kanilang
mga magulang. Mangyaring
makipag-ugnay sa aming pangkat
sa Pampublikong Kaalaman (Public
Education unit) sa 905-896-5908 para
sa mga detalye.

Ang paglalaro ng
posporo ay hind laro ng
bata

MAGSANAY sa Tatlong Linya ng Depensa: 1. Pag-iwas sa Sunog 2. Pagtukoy 3. Pagtakas
1. PAG-IWAS SA SUNOG
Higit sa 90% ng mga sunog sa tahanan
ay maiiwasan !
Tama lamang na ang pinakamahusay
na paraan upang maprotektahan ang
iyong sarili ay ang hindi pagkakaroon
ng sunog, una sa lahat. Malaki ang
maibababa sa posibilidad magkasunog
ng pagkaunawa sa mga sanhi ng sunog
at sa pagkahirati sa mga ligtas na
kaugalian laban sa sunog.
Ang pinakanangungunang sanhi ng mga
sunog sa tahanan ay:
• Kagamitan sa Pagluluto
• Kagamitan sa Pag-iinit
• Kagamitan sa Pagbabahagi ng
Elektrisidad
• Mga Kagamitan ng Naninigarilyo (Lit
Smoker's Articles)
• Mga Kandila
• Mga Posporo at Lighter
(Tandaan na imposibleng mailista ang
bawat-isang sanhi ng sunog at ang
mga hakbang upang maiwasan ito.
Kadalasan, ang sentido komon ang
dapat na iyong gabay).
Upang maiwasan ang pangyayari ng
mga ganitong uri ng sunog, heto ang
ilang mga estratehiya sa pag-iwas.
Kagamitan sa Pagluluto
Ang pinakakaraniwang sanhi ng sunog
na mula sa pagluluto ay ang pagsindi
ng mga langis o mantika na naiwan sa
kalan at di nabantayan.
Upang maiwasan ang mga sunog na
mula sa pagluluto:
• Manatili sa kusina at pagtuunan ang
iyong niluluto.
• Kung kailangan mong iwanan ang
kusina, patayin ang kagamitan
sa pagluluto hanggang ikaw ay
makabalik.
• Palaging maghanda ng isang
malaking caldero o takip ng kawali
na gagamiting pansuklob sa apoy

sakaling magsimula ito. Kapag ang
apoy ang nagsimula sa kaldero o
kawali, ilagay ang takip sa ibabaw nito
upang sakluban at patayin ang kalan.
Huwag gumamit ng tubig at huwag
iusog ang kaldero o kawali dahil baka
napakainit nito.
• Panatilihing malinis ang mga hurno.
• Panatilihing malinis at hindi nakasaksak
ang mga toaster, takuri at iba pang
kasangkapan na pang-init kapag hindi
ginagamit.
Karagdagang Tip sa Kaligtasan sa
Pagluluto:
• Panatilihing nakapasok ang mga
hawakan ng kaldero/kawali upang di
ito maabot ng mga bata.
• Kung may aabutin, huwag ito gawin sa
ibabaw ng nakasinding pugon.
• Magsuot ng mga pitis na kasuotan
kapag nagtatrabaho nang malapit sa
kalan.
• Panatilihing malayo ang mga sumisiklab
na bagay sa lutuan.

Sunog sa kusina
kapag pinababayaan
ang pagluluto.

Mga Kagamitan sa Pag-iinit
Kabilang sa mga pinakakaraniwang sanhi
ng sunog na mula sa pag-iinit ay ang
mga dapugan, kalan na kahoy at mga
tsimenea.
Upang maiwasan ang mga sunog na mula
sa pag-iinit:
• Sundin ang mga regulasyon sa
pagtatayo at ang mga pagtuturo ng
gumagawa para sa pag-iinstila at
pahintulot.
• Regular na inspeksyunin ang iyong
tsimenea at ipalinis ito sa isang
teknisyan na sertipikado ng WETT.
Tingnan ang www.wettinc.ca para sa
isang teknisyan na malapit sa iyo.
Ang Batas sa Sunog ng Ontario
(Ontario Fire Code) ay humihiling ng
inspeksyon nang kahit isang beses sa
isang taon at paglilinis kung kailan
kinakailangan.
• Siguruhin na ang mga koneksyon ng
tubo ng kalan ay mahigpit.
• Tingnan ang mga pader para sa labis
na pagkainit na maaaring indikasyon
ng hindi wastong mga pahintulot.
• Mag-instila ng pambistay at takip sa
ulan sa ibabaw ng tsimenea.
• Siguruhin na ang mga bistay ay nasa
tamang puwesto para sa mga bukas na
dapugan/kalan na kahoy.
• Protektahan ang mga sahig/pader
mula sa init.
• Panatilihin sa kahit 1.2 metrong layo
ang mga sumisiklab na bagay mula sa
mga dapugan, kalan na kahoy at mga
pugon.
• Maglagay ng espasyo sa pagitan ng
mga pang-init. Panatilihin sa kahit 1
metrong layo ang mga sumisiklab na
bagay mula sa mga ito at alisin sa
saksakan bago matulog.

Kagamitan sa Pagbabahagi ng
Elektrisidad
Ang pinakakaraniwang sanhi ng mga sunog
na mula sa linya ng kuryente ay kaugnay ng
mga kawad ng kuryente.

Ganap na pagkawala
ng tahanan at mga
pag-aari.

Upang maiwasan ang mga sunog na mula
sa linya ng kuryente:
• Magpakumpuni o magpaayos ng iyong
kuryente sa mga lisensyadong kontratista
sa elektrisidad.
• Gumamit lamang ng mga kagamitang
de-kuryente at ng mga kasangkapang
naaprobahan ng isang kinikilalang
ahensya na nagbibigay-sertipikasyon.
Para sa listahan ng mga ahensya, bisitahin
ang www.esasafe.com maghanap sa ilalim
ng electrical product safety.
Mga Sunog na Kaugnay ng Paninigarilyo
Ang pinakakaraniwang sanhi ng mga
sunog na mula sa paninigarilyo ay ang
pagpapabaya dahil sa pagkalasing
o pagtulog. Karamihan sa mga
ganitong sunog ay nangyayari sa mga
kuwartong-tulugan o sa sala.
Upang maiwasan ang mga sunog na mula
sa paninigarilyo:
• Huwag manigarilyo kapag ikaw ay
napanghina na ng alkohol, gamot o ng
droga.
• Huwag manigarilyo sa pagtulog o
kapag ikaw ay inaantok.
• Huwag na huwag pabayaang nakasindi
ang mga kagamitan ng naninigarilyo.
• Gumamit ng malalalim na ashtray at
hawakan nang mahigpit ang mga
sigarilyo.
• Huwag na huwag maglagay ng mga
kagamitan ng naninigarilyo o ng mga
nilalaman ng ashtray sa basurahan,
basain muna ng tubig at iwanan
magdamag bago itapon.
• Huwag manigarilyo sa paligid ng mga
lumiliyab na likido, gas, o mga lumiliyab
na kimikal.

Mga Sunog na Mula sa Kandila
Ang pinakakaraniwang sanhi ng mga sunog
na mula sa kandila ay mula sa pagsisindi
ng mga sumisiklab na bagay na malapit
dito dahil sa pagkalaglag, pagkasanggi o
pagiging malapit sa mga ito.
Upang maiwasan ang mga sunog na
mula sa kandila:
• Gumamit ng magagandang kalidad ng
kandila na hindi sumisiklab.
• Panatilihing nasa matitibay at hindi
sumisiklab na lagayan ang mga
kandila, sa isang patag na patungan.
• Panatilihing malayo ang mga kandila sa
mga bata at alagang-hayop.
• Panatilihing malayo ang mga kandila sa
mga sumisiklab na bagay.
• Patayin ang mga kandila kapag aalis
ng kuwarto o bahay.

Mga Sunog na Mula sa mga
Posporo at Lighter
Ang pinakakaraniwang sanhi ng mga
sunog na mula sa mga posporo at lighter
ay ang mga batang naglalaro o sadyang
nagpapasimula ng apoy.

Upang maiwasan ang mga sunog na
mula sa mga posporo at lighter:
• Panatilihing malayo at di nakikita ng
mga bata ang mga posporo at lighter,
(mas mainim kung nakalagay sa
nakakandadong lalagyan).
• Ituro sa mga bata na ang mga
posporo at lighter ay mga
"kasangkapan" at hindi mga laruan
at huwag nila itong hawakan, sa
halip sabihin sa isang nakatatanda
kapag nakakita sila ng mga ito.
• Huwag na huwag ipalaro sa mga
bata ang mga posporo at lighter.
• Kung ikaw ay naninigarilyo, itago
ang mga posporo at lighter sa isang
lugar kung saan malalaman mo kung
ang mga ito ay nawawala (hal. sa
bulsa)
• Kung alam mo o kung sa tingin mo
na ang iyong anak ay naglalaro ng
apoy, may tulong na makukuha para
rito. Ang programa sa edukasyon
ng TAPP-C ay mapakikinabangan
ng mga bata at ng kanilang
mga magulang. Mangyaring
makipag-ugnay sa aming pangkat
sa Pampublikong Kaalaman (Public
Education unit) sa 905-896-5908 para
sa mga detalye.

Ang paglalaro ng
posporo ay hind laro ng
bata

MAGSANAY sa Tatlong Linya ng Depensa: 1. Pag-iwas sa Sunog 2. Pagtukoy 3. Pagtakas
1. PAG-IWAS SA SUNOG
Higit sa 90% ng mga sunog sa tahanan
ay maiiwasan !
Tama lamang na ang pinakamahusay
na paraan upang maprotektahan ang
iyong sarili ay ang hindi pagkakaroon
ng sunog, una sa lahat. Malaki ang
maibababa sa posibilidad magkasunog
ng pagkaunawa sa mga sanhi ng sunog
at sa pagkahirati sa mga ligtas na
kaugalian laban sa sunog.
Ang pinakanangungunang sanhi ng mga
sunog sa tahanan ay:
• Kagamitan sa Pagluluto
• Kagamitan sa Pag-iinit
• Kagamitan sa Pagbabahagi ng
Elektrisidad
• Mga Kagamitan ng Naninigarilyo (Lit
Smoker's Articles)
• Mga Kandila
• Mga Posporo at Lighter
(Tandaan na imposibleng mailista ang
bawat-isang sanhi ng sunog at ang
mga hakbang upang maiwasan ito.
Kadalasan, ang sentido komon ang
dapat na iyong gabay).
Upang maiwasan ang pangyayari ng
mga ganitong uri ng sunog, heto ang
ilang mga estratehiya sa pag-iwas.
Kagamitan sa Pagluluto
Ang pinakakaraniwang sanhi ng sunog
na mula sa pagluluto ay ang pagsindi
ng mga langis o mantika na naiwan sa
kalan at di nabantayan.
Upang maiwasan ang mga sunog na
mula sa pagluluto:
• Manatili sa kusina at pagtuunan ang
iyong niluluto.
• Kung kailangan mong iwanan ang
kusina, patayin ang kagamitan
sa pagluluto hanggang ikaw ay
makabalik.
• Palaging maghanda ng isang
malaking caldero o takip ng kawali
na gagamiting pansuklob sa apoy

sakaling magsimula ito. Kapag ang
apoy ang nagsimula sa kaldero o
kawali, ilagay ang takip sa ibabaw nito
upang sakluban at patayin ang kalan.
Huwag gumamit ng tubig at huwag
iusog ang kaldero o kawali dahil baka
napakainit nito.
• Panatilihing malinis ang mga hurno.
• Panatilihing malinis at hindi nakasaksak
ang mga toaster, takuri at iba pang
kasangkapan na pang-init kapag hindi
ginagamit.
Karagdagang Tip sa Kaligtasan sa
Pagluluto:
• Panatilihing nakapasok ang mga
hawakan ng kaldero/kawali upang di
ito maabot ng mga bata.
• Kung may aabutin, huwag ito gawin sa
ibabaw ng nakasinding pugon.
• Magsuot ng mga pitis na kasuotan
kapag nagtatrabaho nang malapit sa
kalan.
• Panatilihing malayo ang mga sumisiklab
na bagay sa lutuan.

Sunog sa kusina
kapag pinababayaan
ang pagluluto.

Mga Kagamitan sa Pag-iinit
Kabilang sa mga pinakakaraniwang sanhi
ng sunog na mula sa pag-iinit ay ang
mga dapugan, kalan na kahoy at mga
tsimenea.
Upang maiwasan ang mga sunog na mula
sa pag-iinit:
• Sundin ang mga regulasyon sa
pagtatayo at ang mga pagtuturo ng
gumagawa para sa pag-iinstila at
pahintulot.
• Regular na inspeksyunin ang iyong
tsimenea at ipalinis ito sa isang
teknisyan na sertipikado ng WETT.
Tingnan ang www.wettinc.ca para sa
isang teknisyan na malapit sa iyo.
Ang Batas sa Sunog ng Ontario
(Ontario Fire Code) ay humihiling ng
inspeksyon nang kahit isang beses sa
isang taon at paglilinis kung kailan
kinakailangan.
• Siguruhin na ang mga koneksyon ng
tubo ng kalan ay mahigpit.
• Tingnan ang mga pader para sa labis
na pagkainit na maaaring indikasyon
ng hindi wastong mga pahintulot.
• Mag-instila ng pambistay at takip sa
ulan sa ibabaw ng tsimenea.
• Siguruhin na ang mga bistay ay nasa
tamang puwesto para sa mga bukas na
dapugan/kalan na kahoy.
• Protektahan ang mga sahig/pader
mula sa init.
• Panatilihin sa kahit 1.2 metrong layo
ang mga sumisiklab na bagay mula sa
mga dapugan, kalan na kahoy at mga
pugon.
• Maglagay ng espasyo sa pagitan ng
mga pang-init. Panatilihin sa kahit 1
metrong layo ang mga sumisiklab na
bagay mula sa mga ito at alisin sa
saksakan bago matulog.

Kagamitan sa Pagbabahagi ng
Elektrisidad
Ang pinakakaraniwang sanhi ng mga sunog
na mula sa linya ng kuryente ay kaugnay ng
mga kawad ng kuryente.

Ganap na pagkawala
ng tahanan at mga
pag-aari.

Upang maiwasan ang mga sunog na mula
sa linya ng kuryente:
• Magpakumpuni o magpaayos ng iyong
kuryente sa mga lisensyadong kontratista
sa elektrisidad.
• Gumamit lamang ng mga kagamitang
de-kuryente at ng mga kasangkapang
naaprobahan ng isang kinikilalang
ahensya na nagbibigay-sertipikasyon.
Para sa listahan ng mga ahensya, bisitahin
ang www.esasafe.com maghanap sa ilalim
ng electrical product safety.
Mga Sunog na Kaugnay ng Paninigarilyo
Ang pinakakaraniwang sanhi ng mga
sunog na mula sa paninigarilyo ay ang
pagpapabaya dahil sa pagkalasing
o pagtulog. Karamihan sa mga
ganitong sunog ay nangyayari sa mga
kuwartong-tulugan o sa sala.
Upang maiwasan ang mga sunog na mula
sa paninigarilyo:
• Huwag manigarilyo kapag ikaw ay
napanghina na ng alkohol, gamot o ng
droga.
• Huwag manigarilyo sa pagtulog o
kapag ikaw ay inaantok.
• Huwag na huwag pabayaang nakasindi
ang mga kagamitan ng naninigarilyo.
• Gumamit ng malalalim na ashtray at
hawakan nang mahigpit ang mga
sigarilyo.
• Huwag na huwag maglagay ng mga
kagamitan ng naninigarilyo o ng mga
nilalaman ng ashtray sa basurahan,
basain muna ng tubig at iwanan
magdamag bago itapon.
• Huwag manigarilyo sa paligid ng mga
lumiliyab na likido, gas, o mga lumiliyab
na kimikal.

Mga Sunog na Mula sa Kandila
Ang pinakakaraniwang sanhi ng mga sunog
na mula sa kandila ay mula sa pagsisindi
ng mga sumisiklab na bagay na malapit
dito dahil sa pagkalaglag, pagkasanggi o
pagiging malapit sa mga ito.
Upang maiwasan ang mga sunog na
mula sa kandila:
• Gumamit ng magagandang kalidad ng
kandila na hindi sumisiklab.
• Panatilihing nasa matitibay at hindi
sumisiklab na lagayan ang mga
kandila, sa isang patag na patungan.
• Panatilihing malayo ang mga kandila sa
mga bata at alagang-hayop.
• Panatilihing malayo ang mga kandila sa
mga sumisiklab na bagay.
• Patayin ang mga kandila kapag aalis
ng kuwarto o bahay.

Mga Sunog na Mula sa mga
Posporo at Lighter
Ang pinakakaraniwang sanhi ng mga
sunog na mula sa mga posporo at lighter
ay ang mga batang naglalaro o sadyang
nagpapasimula ng apoy.

Upang maiwasan ang mga sunog na
mula sa mga posporo at lighter:
• Panatilihing malayo at di nakikita ng
mga bata ang mga posporo at lighter,
(mas mainim kung nakalagay sa
nakakandadong lalagyan).
• Ituro sa mga bata na ang mga
posporo at lighter ay mga
"kasangkapan" at hindi mga laruan
at huwag nila itong hawakan, sa
halip sabihin sa isang nakatatanda
kapag nakakita sila ng mga ito.
• Huwag na huwag ipalaro sa mga
bata ang mga posporo at lighter.
• Kung ikaw ay naninigarilyo, itago
ang mga posporo at lighter sa isang
lugar kung saan malalaman mo kung
ang mga ito ay nawawala (hal. sa
bulsa)
• Kung alam mo o kung sa tingin mo
na ang iyong anak ay naglalaro ng
apoy, may tulong na makukuha para
rito. Ang programa sa edukasyon
ng TAPP-C ay mapakikinabangan
ng mga bata at ng kanilang
mga magulang. Mangyaring
makipag-ugnay sa aming pangkat
sa Pampublikong Kaalaman (Public
Education unit) sa 905-896-5908 para
sa mga detalye.

Ang paglalaro ng
posporo ay hind laro ng
bata

MAGSANAY sa Tatlong Linya ng Depensa: 1. Pag-iwas sa Sunog 2. Pagtukoy 3. Pagtakas
1. PAG-IWAS SA SUNOG
Higit sa 90% ng mga sunog sa tahanan
ay maiiwasan !
Tama lamang na ang pinakamahusay
na paraan upang maprotektahan ang
iyong sarili ay ang hindi pagkakaroon
ng sunog, una sa lahat. Malaki ang
maibababa sa posibilidad magkasunog
ng pagkaunawa sa mga sanhi ng sunog
at sa pagkahirati sa mga ligtas na
kaugalian laban sa sunog.
Ang pinakanangungunang sanhi ng mga
sunog sa tahanan ay:
• Kagamitan sa Pagluluto
• Kagamitan sa Pag-iinit
• Kagamitan sa Pagbabahagi ng
Elektrisidad
• Mga Kagamitan ng Naninigarilyo (Lit
Smoker's Articles)
• Mga Kandila
• Mga Posporo at Lighter
(Tandaan na imposibleng mailista ang
bawat-isang sanhi ng sunog at ang
mga hakbang upang maiwasan ito.
Kadalasan, ang sentido komon ang
dapat na iyong gabay).
Upang maiwasan ang pangyayari ng
mga ganitong uri ng sunog, heto ang
ilang mga estratehiya sa pag-iwas.
Kagamitan sa Pagluluto
Ang pinakakaraniwang sanhi ng sunog
na mula sa pagluluto ay ang pagsindi
ng mga langis o mantika na naiwan sa
kalan at di nabantayan.
Upang maiwasan ang mga sunog na
mula sa pagluluto:
• Manatili sa kusina at pagtuunan ang
iyong niluluto.
• Kung kailangan mong iwanan ang
kusina, patayin ang kagamitan
sa pagluluto hanggang ikaw ay
makabalik.
• Palaging maghanda ng isang
malaking caldero o takip ng kawali
na gagamiting pansuklob sa apoy

sakaling magsimula ito. Kapag ang
apoy ang nagsimula sa kaldero o
kawali, ilagay ang takip sa ibabaw nito
upang sakluban at patayin ang kalan.
Huwag gumamit ng tubig at huwag
iusog ang kaldero o kawali dahil baka
napakainit nito.
• Panatilihing malinis ang mga hurno.
• Panatilihing malinis at hindi nakasaksak
ang mga toaster, takuri at iba pang
kasangkapan na pang-init kapag hindi
ginagamit.
Karagdagang Tip sa Kaligtasan sa
Pagluluto:
• Panatilihing nakapasok ang mga
hawakan ng kaldero/kawali upang di
ito maabot ng mga bata.
• Kung may aabutin, huwag ito gawin sa
ibabaw ng nakasinding pugon.
• Magsuot ng mga pitis na kasuotan
kapag nagtatrabaho nang malapit sa
kalan.
• Panatilihing malayo ang mga sumisiklab
na bagay sa lutuan.

Sunog sa kusina
kapag pinababayaan
ang pagluluto.

Mga Kagamitan sa Pag-iinit
Kabilang sa mga pinakakaraniwang sanhi
ng sunog na mula sa pag-iinit ay ang
mga dapugan, kalan na kahoy at mga
tsimenea.
Upang maiwasan ang mga sunog na mula
sa pag-iinit:
• Sundin ang mga regulasyon sa
pagtatayo at ang mga pagtuturo ng
gumagawa para sa pag-iinstila at
pahintulot.
• Regular na inspeksyunin ang iyong
tsimenea at ipalinis ito sa isang
teknisyan na sertipikado ng WETT.
Tingnan ang www.wettinc.ca para sa
isang teknisyan na malapit sa iyo.
Ang Batas sa Sunog ng Ontario
(Ontario Fire Code) ay humihiling ng
inspeksyon nang kahit isang beses sa
isang taon at paglilinis kung kailan
kinakailangan.
• Siguruhin na ang mga koneksyon ng
tubo ng kalan ay mahigpit.
• Tingnan ang mga pader para sa labis
na pagkainit na maaaring indikasyon
ng hindi wastong mga pahintulot.
• Mag-instila ng pambistay at takip sa
ulan sa ibabaw ng tsimenea.
• Siguruhin na ang mga bistay ay nasa
tamang puwesto para sa mga bukas na
dapugan/kalan na kahoy.
• Protektahan ang mga sahig/pader
mula sa init.
• Panatilihin sa kahit 1.2 metrong layo
ang mga sumisiklab na bagay mula sa
mga dapugan, kalan na kahoy at mga
pugon.
• Maglagay ng espasyo sa pagitan ng
mga pang-init. Panatilihin sa kahit 1
metrong layo ang mga sumisiklab na
bagay mula sa mga ito at alisin sa
saksakan bago matulog.

Kagamitan sa Pagbabahagi ng
Elektrisidad
Ang pinakakaraniwang sanhi ng mga sunog
na mula sa linya ng kuryente ay kaugnay ng
mga kawad ng kuryente.

Ganap na pagkawala
ng tahanan at mga
pag-aari.
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sa linya ng kuryente:
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Ang paglalaro ng
posporo ay hind laro ng
bata
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2. PAGTUKOY
Kapag ang sunog ay nagsimula,
dapat itong matukoy kaagad upang
magkaroon ka ng oras tumakas.

Sa bawat taon sa Ontario,
humigi-kumulang sa 100 tao ang
namamatay at libu-libo ang nasusugatan
dahil sa sunog. Karamihan sa mga
biktimang ito ay resulta ng mga sunog na
maiiwasan.
Ang impormasyon sa polyetong ito ay
makatutulong sa iyo upang maunawaan
kung paano mo mapoprotektahan ang
iyong sarili at ang iyong pamilya ngunit
upang magawa ito, dapat maging ganap
ang iyong pananagutan. Bibigyan ka nito
ng pinakamagandang pagkakataong
manatiling ligtas at malampasan ang
sunog sakaling mangyari ito.
Bakit ikaw ang may pananagutan?
Simple lamang, dahil sa kabila ng
pinakamaagap na pagkilos ng mga
kagawaran sa sunog, karamihan sa mga
tao ay namamatay bago pa man lamang
dumating ang mga serbisyo sa sunog,
kahit na dumating sila sa mas mabilis pa
sa 5 minuto.
Ang susi sa kaligtasan mula sa sunog ay
ang matutunan at masanay sa tatlong linya
ng depensa.
1. Pag-iwas sa Sunog
2. Pagtukoy
3. Pagtakas
Para sa karagdagang impormasyon
mangyaring tumawag sa Pampublikong
Kaalaman ng Mga Serbisyo sa Sunog at
Emerhensiya ng Mississauga (Mississauga
Fire and Emergency Services) sa
905-896-5908 o bisitahin ang aming
website sa www.mississauga.ca

Ang mga Alarma sa Usok ay
Nagliligtas ng Buhay
Kung, sa kabila ng iyong
pinakamaagap na pagkilos sa pag-iwas
sa pagsisimula ng sunog, dapat itong
agad na matukoy ng mga alarma
sa usok. Ang maagang pagtukoy ay
maaaring magligtas ng mga buhay.
Ang bawat tahanan ay dapat may
gumaganang alarma sa usok sa bawat
palapag. Ito ang batas!

Alam mo ba na halos 50% ng mga
alarma sa usok sa mga bahay ay
hindi gumagana?
Kamusta ang sa iyo? Subukan ito
ngayon!

Mga Tip sa Alarma sa Usok:
• Subukan ang mga alarma sa usok
buwan-buwan.
• Magpalit ng baterya taun-taon (kung
pinaaandar ng baterya).
• I-vacuum ang mga alarma sa usok
taun-taon.
• Palitan ang mga alarma sa usok na
mas matagal na sa 10 taon.
• Kung nakararanas ng mga di totoo
(false) na alarma, huwag tanggalin
ang baterya. Pag-isipang kumuha
ng alarma na may "hush feature"
("tahimik na tampok") o ibang uri
ng alarma. Tingnan ang
www.makeitstop.ca para sa mga tip
sa pagbabawas o pagtanggal ng
mga alarmang di totoo.
Pakitingnan ang aming karagdagang
polyeto para sa higit pang
impormasyon Gumaganang Alarma
sa Usok, Ito ang Batas, Ito ang Iyong
Buhay

Sunog na
sinususpetsahang
mula sa di maingat na
paninigarilyo.

3. PAGTAKAS
Sakaling magkasunog, maaaring may
mas maikli ka pa sa isang minuto upang
makatakas.
Planuhin ang Iyong Pagtakas
Kailangan mong magkaroon ng plano
sa pagtakas upang malaman ng lahat
ang dapat gawin at kung saan pupunta
sakaling magkasunog. Maglaan ng
oras kasama ng iyong pamilya upang
makapaglatag ng plano na nagpapakita
ng lahat ng mga kuwarto at labasan.
Nararapat na, kung maaari, ikaw ay
may dalawang paraan upang makalabas
ng bawat kuwarto. Kapag nasa labas na
ng gusali, magpunta sa isang ligtas na
tagpuan at tumawag sa 911.
Huwag pumasok muli sa gusali para sa
anumang dahilan.
Siguruhin na kabilang sa iyong plano
sa pagtakas ang anumang natatanging
pangangailangan ng mga bata, may
kapansanan at mas nakatatanda.
Pakitingnan ang aming karagdagang
polyeto para sa higit pang impormasyon
Plano sa Pagtakas mula sa
Sunog sa Bahay

Sunog sa bahay mula sa
napabayaang kandila na malapit sa
isang sumisiklab na bagay

Tandaan: Kung ikaw ay nakatira sa
isang apartment o condo, medyo iba
ang paraan ng pagtakas mula sa
sunog sa gusali. Pakitingnan ang aming
karagdagang polyeto para sa higit
pang impormasyon
Kaligtasan Mula sa Sunog, para sa
mga taong nakatira sa multi-unit
(maraming yunit) at multi-level
(maraming palapag) na mga
Apartment at Condo.
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