
Sa ibaba ay 
makikita 
mo ang 
BSTTW 
Bata at 
Pamilya 
Fire Safety 
Checklist 
(BFFSC). 
Ang 
BFFSC ay 
magtatanong sa iyo ng maraming 
mga katanungan at tulong na 
magturo sa iyo at sa iyong pamilya 
kung ano ang dapat at hindi dapat 
gawin. Firefighter Tommy humihingi 
sa iyo at sa iyong mga magulang at 
mga kapatid upang makakuha ng 
magkasama, basahin at sagutin ang 
bawat isa at bawat tanong. Ikaw at 
ang iyong mga magulang ay dapat 
makita kung ang mga katanungan 3-
29 ay may anumang mga WALANG 
mga sagot. Kung nahanap mo ang 
anumang walang sagot at pagkatapos 
dapat kang makipag-usap sa iyong 
mga magulang at malaman kung ano 
ang maaaring gawin upang ayusin 
ang problema at gawin ang mga 
sagot na oo. Sa pamamagitan ng 
nagtatrabaho kasama ang iyong mga 
magulang at kapatid, maaari mong 
mapanatili ang isang ligtas na sunog 
sa bahay. 
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BSTTW Fire Safety 
Checklist  

1. Ay ang anumang electrical tali sakop ng 
rugs o tacked sa sahig o dingding? 
         --- Ito ay maaaring makapinsala sa 
electrical tali. 

2. Gawin ang mga pisi sa anumang ng iyong 
mga appliances ipakita ang mga 
palatandaan ng pagkasira sa paggamit? 
         --- Ito ay napakahalaga dahil pagod 
sa electrical tali ay maaaring maging sanhi 
ng sunog. 

3. Ba ang iyong bahay ay may mga alarma 
ng usok at sunog sa bawat palapag? 

4. Mayroon ba kayong hindi bababa sa 1 
pamatay-apoy sa bawat palapag ng 
inyong bahay? 

5. Kung ikaw ay may isang garahe, mayroon 
kayo ng isang pamatay-apoy sa iyong 
garahe? 

6. Ba sa itaas na palapag ng inyong tahanan 
ay may isang carbon monoksaid alarma? 

7. Gawin ang iyong mga magulang check ang 
mga baterya sa mga alarma ng usok at 
apoy na minsan sa isang buwan? 

8. Ba ang bawat isa sa iyong mga 
elektrikong saksakan ay hindi hihigit sa 
dalawang mga bagay plugged sa kanila?                             
--- Hanapin sa lahat ng iyong mga 
elektrikong saksakan sa harap sagot mo 
ang tanong na ito. 

9. Pugon ba ang magkaroon ng isang screen 
at ang candles may hawak?. 

10. Mayroon ba kayong isang pugon sa iyong 
bahay? 

11. Kung oo sa tanong # 10, ay pugon ang 
magkaroon ng isang screen? 

12. Ay tumutugma at lighters iningatan labas 
ng maaabot ng maliliit na bata? 

13. Sigurado lahat ng nasusunog likido sa 
tahanan iningatan sa hangin masikip 
lalagyan? 

14. Sigurado gasolina na lalagyan na naka-
imbak sa labas ng bahay? 

15. Sigurado pahayagan at madulas basahan 
ng maayos itapon? 

16. Sa kusina, ay iyong may hawak ng 
palayok, mga tuwalya, at iba pang mga 
nasusunog mga bagay ang layo mula sa 
kalan? 

17. Gawin mo magulang manatili sa kusina 
habang nagluluto sila ng pagkain? 

18. Mayroon ba kayong isang pamatay-apoy 
sa kusina? 

19. Gawin mo magulang huminto ka kung 
susubukan mo na maglaro sa kusina 
kapag ang pagkain ay niluto sa pagiging? 

20. Mayroon ba kayong isang detektor ng 
usok sa labas ng natutulog na mga lugar 
ng iyong bahay? 

21. Ay ang seksyon sa paligid ng mga 
pampainit ng tubig sa maayos at malinis? 

22. Ay ang iyong basement, garahe, at attic 
na rin organisado at malinis na madalas? 

23. Kung ang isang miyembro ng pamilya 
smokes, ay siya / usok siya gumamit ng 
ashtray? 

24. Kung ang isang miyembro ng pamilya 
smokes, ay siya ay hindi usok sa kama? 

25. Kung mayroon kang smokes sa tahanan 
nila laging ilagay ang mga sigarilyo, 
tabako at tubo sa labas?                                         
--- Maaari mong simulan ang isang sunog 
kung hindi mo ilagay ang mga sigarilyo, 
tabako o pipe out sa isang ligtas na 
paraan. Ang pinakaligtas na paraan ay 
ang laging gumamit ng ashtray. 

26. Alam mo ba na pagsasanay at ang Itigil, 
Drop, at Roll? 

27. Ba ang iyong pamilya ay may isang 
Escape Plan na umalis sa bahay sa kaso 
ng isang sunog? 

28. Gawin mo at ang pamilya na pagsasanay 
ang Escape Plan magkasama hindi 
bababa sa isang oras sa isang buwan? 

29. Mayroon ba kayong emergency numero 
ng telepono sticker sa iyong telepono? 


