
 

…….. Maging Fire Safe Sa 
Home at Work 

…….. Turuan Fire Safety 
Upang Ang iyong mga bata 

…….. I-Save Lives 

Hindi bababa sa bawat tatlong 
buwan na dapat mong suriin 
ang mga bahay sunog sa 
kaligtasan ng checklist. 
Anumang mga tanong na 
sumagot walang dapat pag-
aralan at mga pagbabago sa 
bahay na may kaugnayan sa 
mga katanungan ay dapat na 
ginawa sa lalong madaling 
panahon. Ito ay dapat 
makatulong sa iyo upang 
maiwasan ang sunog at apoy 
na may kaugnayan pagkamatay 
sa iyong bahay. 
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   BSTTW Home Fire Safety 
Checklist  

               PRE-FIRE PAGPAPLANO 

1. Ikaw ay may binalak at practiced sa hindi 
bababa sa dalawang mga paraan para sa iyo 
at sa iyong mga miyembro ng pamilya upang 
ligtas na exit bawat kuwarto sa iyong bahay? 

2. Huwag mong panatilihin ang mga ruta sa exit 
malinaw sa iyong tahanan? 

3. Gawin mo at ng iyong mga miyembro ng 
pamilya malaman kung paano na ipaalam sa 
iyong mga bumbero na mabilis at tama sa 
kaso ng sunog? 

Lalo na para sa ANAK 

4. Huwag mong gawin ito ng isang patakaran ay 
hindi na umalis sa mga maliliit na bata nag-
iisa o walang kasama? 

5. Gawin mo at ng iyong baby-sitters alam ang 
unang alituntunin ng kaligtasan sa mga 
emergency na apoy?                                 — 
Kumuha ng lahat ng tao sa labas ng mabilis, 
at hindi pumunta sa muli. 

6. Gawin ang iyong sanggol-sitters maunawaan 
ang kahalagahan ng sunog kaligtasan at ang 
mga ruta sa exit na iyong anak ay may 
binalak?                                                  — 
Ipakita ang iyong sanggol-sitters ang mga 
ruta makatakas mula sa iyong tahanan, at 
bigyan ang mga tagubilin sa tamang paraan 
upang mag-ulat ng isang apoy. 

7. Gawin ang iyong sanggol sitters-alam ang 
tamang paraan upang mag-ulat ng isang 
apoy? 

GOOD Paninigarilyo Gawi 

8. Ay ang paninigarilyo sa kama mahigpit na 
ipinagbabawal sa inyong bahay? 

9. Huwag mong laging tiyakin na ang sigarilyo, 
tabako at pipe abo ay ganap na extinguished 
bago ka magtapon ng mga ito?                                                  
— Bago matulog, ay NAKASISIGURO na ang 
lahat ng sigarilyo at abo ay 100% out. 

10. Ay tumutugma at lighters iningatan na hindi 
maaabot ng iyong mga anak?                                   
— Panatilihin ang mga tugma at lighters sa 
taas na ay mas mataas kaysa sa kung ano 
ang iyong anak ay maaaring maabot. 

    Pagpainit at Pagluluto 

11. Sigurado hurno, kalan at usok ng tubo 
iningatan sa mabuting repair at matatagpuan 
sapat na malayo ang layo mula sa madaling 
magliyab dingding at kisame kaya hindi sila 
lumikha ng isang pakikipagsapalaran?                          
— Laging gumamit ng isang pugon screen 
upang maiwasan ang Sparks mula sa 
paglipad. 

12. Kung ikaw ay may portable heaters space sa 
inyong bahay ang mga ito ay maayos na 
pinananatili at matatagpuan sa ligtas na 
lugar?                                                    — 
Panatilihin portable heaters space ang layo 
mula sa mga tao, kurtina, at mga 
kasangkapan sa bahay. 

13. Mayroon ba kayong isang taunang inspeksyon 
ng iyong tahanan sa pagpainit system?                                                   
— Ito ay napakahalaga na magkaroon ng 
iyong pagpainit kagamitan checked at malinis 
na bawat taon. 

14. Gawin mo magsuot ng hapit na damit kapag 
ikaw lutuin? 

15.  Alam mo ba kung paano ligtas na huminto sa 
isang cooking apoy? 

               Koryente 

16. Makita mo na extension gapos ay hindi 
kailanman tumakbo sa ilalim ng rugs o 
baluktot sa kuko?  

17. Kapag ang breaker "biyahe" o isang suntok 
piyus, gawin mo imbestigahan BAKIT ito ang 
nangyari? 

18. Ay ang tamang piyus sa bawat socket sa 
kahon piyus? 

19. Ay ang iyong mga telebisyon na rin 
maaliwalas?                                             — 
Kailangan mong pahintulutan ang air space sa 
paligid ng TV para maiwasan ang overheating.  

    GOOD Gawaing Bahay 

20. Huwag mong panatilihin ang attic, 
basement, mga closet, garahe at bakuran 
biik free? 

21. Sigurado gasolina at iba pang mga nasusunog 
likido naka-imbak sa lata na kaligtasan, at 
iningatan sa labas ng maaabot ng iyong mga 
anak?                                          — 
Siguraduhin na ang mga likido ay naka-imbak 
sa labas at ang layo mula sa bahay sa isang 
hiwalay na gusali ng imbakan. 

 


