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*Wala sa packet na ito. Maaring pumunta sa DDS SafetyNet upang mapanood ang mga videos na ito.  

PANGKALAHATANG IMPORMASYON 

Ang SafetNet Learning Tools ay dinesenyo upang makatulong sa pagbibigay ng impormasyon sa 
mga tiyak na paksa at upang magamit din sa sari-saring klase ng kapaligiran ng pagaaral. Itong 
mga kasangkapan pang dagdag kaalaman ay maaring gamitin sa usapang isa-sa-isa para sa isang 
indibuduwal, o sa isang maliit o malaking grupo.  

Bago simulan ang sesyon pang dagdag kaalaman, kailangan suriin mabutin ng tagapaghandog ang 
lahat ng SafetyNet Learning Tools sa paksa. Pwede pang humanap ang tagapagsanay ng mga 
karagdagang materiales sa links na nasa SafetyNet Article at Newsleter.  

BAGO ANG PAGSASANAY 

Ang tagapaghandog ay dapat: 

 Mag ayos ng sapat na oras at komportableng lugar para sa pagsasanay at 
talakayan.  

 Mag ayos ng anumang kagamitang kailangan katulad ng laptop at projector.  
 Ihanda na ang mga kakailanganing kagamitan 
 Maglimbag o gumawa na ng mga kopya na sapat para sa mga indibiduwal upang 

magkaroon ang bawat isa ng sariling kopya.  

PAGSASANAY 
Ang tagapaghandog:  

 Nagpapakita ng mga video. 
 Pinamumunuan ang pagtalakay ng nilalaman at naghihikayat na magbukas ng 

usapan.  
 Sinusuri at tinatalakay ang impormasyon sa bawat handouts. 
 Nagtatanong upang ma-tsek ang pagkakaintindi. 
 Sinusundan pa ng mga karagdagang pagsusuri at talakayan kung kinakailangan. 
 Nagbibigay ng pagsasanay sa maramihang sesyon para matiyak na sapat ang sakop 

at pagkakaintindi ng paksa.  
 



 
 
 
 
 
Ang Malusog na Tahanan - Malinis at Walang Peste 

 
Panatilihing Malinis ang Iyong Tahanan  
Ang ating tahanan ay hindi palaging ligtas tulad ng iniisip natin! 
Maaring hindi importante na panatilihing malinis ang ating tahanan, 
ngunit ang tahanang marumi ay pwedeng magdulot sayo ng sakit.  
 

 
 Madalas na ang mga tao ay nagkakasakit dahil sa mikrobyo 

sa bahay. Ang kusina at banyo ay mga lugar na pwedeng 
pamuhayan ng mikrobyo. 

 Ang sobrang pamamasa ay pwedeng mag resulta sa amag. Ang amag, 
kasama ng alikabok at mikrobyo ay ginagawang masama sa katawan ang 
hangin na iyong nilalanghap. Ang masamang hangin na ito ay pwedeng 
magdulot sa iyo ng sakit. 

 Ang mga kalat ay pwedeng pamuhayan ng mga ipis, daga at bubuit. 
Ang mga pesteng ito ay pwedeng dahilan na maging masama ang 
hangin, hindi ligtas ang pagkain at maaring sirain ang iyong tahanan.

 Maaring may madulas at masaktan sa mga patak na naiwan sa sahig.
 Ang mga grasa na naiwan sa kusina ay pwede pagmulan ng sunog.

 
Kumbinsido ka na ba? Ang pagkakaroon ng ligtas at malusog na 
tahanan – malinis at walang peste – ay simple lang. Maari itong gawin sa 
sandaling oras ng paglilinis at pagsasa-ayos ng araw-araw. Huwag 
hayaan na ang dumi at kalat ay maipon. Kapag nangyari ito, magiging 
mas mahirap ang paglilinis.  

 
 
Ok, paano mo pananatilihing malinis ang tahanan? 
Magtambak ng mga kagamitang pang linis 
Una, kailangan mo ng mga pangkaraniwang gamit pang-linis. Ang iyong 
cleaning kit dapat ay mayroong: 

 Spongha pang punas at pang linis 
 Tela pang linis at pang tanggal ng alikabok 
 Paper towels pang punas ng mga basing lugar 
 Toilet Brush para lamang sa paglilinis ng toilet! 
 Scrub brush para sa malalang mantsa 
 Gomang Guwantes para protektado ang iyong mga kamay 
 Walis para sa paglinis ng sahig 
 Mop para sa pagpunas ng sahig 
 Vacuum para sa paglinis ng carpet 
 Dishwashing liquid para sa pag hugas ng mga gamit 

pangkain 
 Household Cleaner para sa iba pang kailangan linisin sa 

bahay 
 Spray Bottle para sa paghahalo ng mga panglinis sa bahay 
 Kahon kung saan ilalagay ang mga gamit pang linis ng bahay 

 
 
Para panatilihing walang mikrobyo ang mga spongha at telang pang 
linis, hugasan ito ng mainit na tubig, na may sabon pagkatapos 
gamitin.  
Para matanggal ang mikrobyo sa spongha, magandang ideya na initin 
ito sa microwave ng dalawang minute o ipasok ito sa dishwasher. 
Hayaan itong matuyo bago gamitin ulit. Yun lamang! 
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Magkaroon ng maraming spongha. Gumamit ng magkakaibang 
spongha sa mga kinakailangang linisin. Itapon na ang spongha 
pagkatapos ng isang buwan o depende sa paggamit.   
Itapon na kaagad ang mga spongha o tela na ginamit na pang linis 
sa dumi ng tao o hayop. 
 
Gumamit ng mga Do It Youself (DIY) na pang linis ng tahanan? 
Maari kang bumili sa tindahan ng mga pang linis sa sambahayan ngunit 
may kamahalan ito. Meron din itong mga chemicals na pwedeng 
makasama sa iyong baga, lalo na kung ikaw ay may hika. Meron 
namang hindi kamahalan at hindi rin masyadong nakakasamang mga 
panglinis ng bahay na pwede mong gawin. Ito ang mga halimbawa:  
 
Puting Suka 

 Ang puting suka ay pwedeng makatanggal ng mikrobyo at 
amag. 

 Punuin ang spray bottle ng magkasing sukat na puting 
suka at tubig (isang tasa sa isang tasa). Alugin at pwede 
nang gamiting pang linis! 

 Linisin ang lababo, mga mesa sa kusina, toilets, shower at 
tubs, sahig at mga bintana gamit ang pinaghalong suka at 
tubig. PAALALA: Huwag gamitin ang suka sa marmol na 
ibabaw.  
 

 
Baking Soda  
 

 Paghaluin ang baking soda sa isang resealable container. 
Lagyan ng tamang dami ng tubig para maging paste.  

 Gamitin ito sa mga lugar na mahirap linisan  katulad ng tiles 
at kalan. Banlawan ng tubig pagkatapos.  

 
 
 
 
Para sa lahat ng mga materyales ng Healthy Homes, 
pumunta sao: http://  
ddssafety.net/all-about-healthy-homes. 



 
 
 
 
 

Healthy Home - continued 

 
 
 
 
 
 
Pagkatapos maglinis, patuyuin mabuti ang paligid. Ang basa o mamasa-
masang lugar ay pinamamahayan ng mikrobyo at amag. Itapon ang 
basura upang maiwasan ang mga insekto, daga at bubuit.   
 
 Ito ang ilan sa mga gawain na kailangan gawin depende sa 
pangangailangan lamang:  

 Linisin ang lint screen sa dryer kada gamit 
 Linisin ang hood over ng kalan isang beses sa isang 

buwan 
 I-check at palitan ang filter ng pugon pagkalipas ng 

ilang mga buwan  
 
Paano ang mga alagang hayop? 
Ang mga alagang hayop ay nangagailangan din ng malinis na tahanan! 
Ang iyong alagang hayop ay nakatira kasama mo. Ang alagang hayop ay 
maaring magkasakit kung ang kanilang tirahan ay hindi malinis at 
maayos. Importante na ang iyong gamit na panlinis ng sambahayan ay 
ligtas para sa iyong alagang hayop. Suka at baking soda ay ligtas.  
Upang panatilihin na ikaw at ang iyong alagang hayop ay malusog:  
 

 Panatilihing magkahiwalay ang pagkain mo at ang pagkain ng 
iyong alagang hayop.  

 Itago ang mga kagamitang para sa pagkain ng iyong alagang 
hayop ng magkahiwalay.  

 Palaging maghugas ng kamay pagkatapos hawakan 

ang iyong alagang hayop, ang kanilang pagkain, 

laruan, kulungan, litter boxes at pagkatapos kunin ang 

kanilang dumi.  

 Linisin ang litter boxes araw-araw kung ikaw ay may alagang 
pusa. Gumamit ng plastic bag sa pagdampot at pagtapon ng 
dumi sa basurahan kung ikaw ay may alagang aso. 

 
 
 
 
 
 

 
Magkaroon ng Pangkalinisang Gawain 
Hindi mo kinakailangan na gawin  
lahat agad! Magsimula ka ng isang schedule – gawin mo ito ng pakonti-
konti araw-araw. Sa ganitong paraan maiiwasan mo ang pagdami ng 
alikabok, amag at iba pa.  
 
Checklist sa Paglilinis (Go to: http://ddssafety.net/everyday-life/healthy-
homes/healthy-home-keep-your-home-clean) makatutulong ito na 
magkaroon ka ng maayos na gawain. I-print ito. Ilagay sa iyong 
refrigerator.  Ang checklist ay makatutulong na maalala mo ang mga 
kailangan mong gawin sa arawan, lingguhan at buwanan.  
 
Maari din na tingnan ang The Healthy Home Checklist video: 
http://ddssafety.net/everyday-life/healthy-homes/video-healthy-homes-
checklist. 
 
Linisin ang kusina at banyo araw-araw 
Bigyan ng espesyal na atensyon ang paglilinis ng kusina at banyo – 
pinamumugaran ito ng mikrobyo, amag at mga peste! Panatilihing 
malinis at malaya sa mikrobyo ang lababo, mga mesa, refrigerator, 
sangkalan, kalan at kung saan pa na ang pagkain ay inihahanda at 
tinatago.  

 
Ano ang pwede kong gawin bilang Tagapagtaguyod?  
Alamin kung ano na ang alam ng mga tao sa pagpapanatiling malinis ng 
kanilang mga tahanan. Matapos ito, alamin kung ano pa ang gusto nilang 
malaman. Pwede ka nang magsimula.  

 
DAPAT GAWIN 

 Maging maalam - Pag aralan ang mga bagay katulad ng pest 
control at mold prevention. Maging pamilyar sa mga resources 
mula sa SafetyNet.  

 
 Maging practical – magtakda ng mga layunin. Mag focus sa 

mga gawaing pangkalinisan na maaaring gawin. Gawin itong 
kasiya-siya! 

 Maging mapagpasensya – magbigay lamang ng mga simpleng 
eksplanasyon. Ipakita kung paano gagawin. Magbigay ng 
tulong sa taong nangangailangan nito.  

 Maging positibo – tulungan ang mga tao na maintindihan na 
ang pagkakaroon ng malinis na tahanan ay magbibigay ng 
magandang resulta sa kanilang buhay.  

 
DI DAPAT GAWIN 

 Gumamit ng mga panakot na istorya. 
 Ipalagay na naiintindihan ng mga tao ang kailangan gawin at 

kung paano ito gagawin – palaging i-check ang kanilang 
pagkakaintindi.  

 Ipalagay na naiintindihan ng mga tao ang importansya ng 
kalinisan at ang tahanang walang peste.  

 





Tahanang Malusog – Paano 
panatilihing maiwasan ang 
pagtubo ng amag 

 
Maaring kang magkasakit sa amag na tumutubo sa iyong 

tahanan. Maari kang magkaroon ng baradong ilog o 

namamagang lalamunan. Maari din na lumalala ang iyong hika o 

allergies dahil sa amag. ITIGIL ANG AMAG! Ang amag ay 

nabubuo sa mamasa-masa, basang lugar. It ang ilang mga dapat 

tandaan upang maitigil ang pagtubo ng amag sa iyong tahanan: 
 

 Panatilihing Tuyo and mga Bagay.Patuyuin ang paligid matapos maglinis. Ang 
basa o mamasa-masang lugar ang pinamumugaran ng mikrobyo at amag.  

 Gumamit ng electric fan. Gumamit ng electric fan sa mga mamasa-mamasang lugar 
katulad ng banyo upang maiwasan ang pagtubo ng amag.  

 
 Ipagpag ang iyong kurtina sa shower. Ipagpag ang iyong kurtina sa shower upang 

maalis ang pamamasa nito. 
 Tsek ang mga tubo para sa mga tulo. Tingnan nang ilalim ng lababo sa kusina at sa 

banyo. Tiyakin na walang tumutulong tubig. Gawin ito sa tuwing naglilinis.  
 Gamitin ang iyong ilong. Kung merong nangangamoy panis sa loob ng tahanan – tsek 

kung saan at kung ano iyon. Huwag ipagwalang-bahala. Maaring mayroong 
tumutulong tubig.  

 Malinis, Malinis, Malinis. Palaging maglinis gamit ang puting suka at tubig na pinag-
halo upang maiwasan ang pagtubo ng amag. Punuin ang spray bottle ng may 
magkasing sukat na puting suka at tubig (isang tasa sa isang tasa) at handa ka nang 
maglinis! 

 Tingnan ang mga senyales ng AMAG. Habang naglilinis, tingnan ang mga palatandaan 
ng amag. Ang amag ay maaring mukang batik. Maari itong kulay itim o berde. 
Karaniwan itong nabubuhay sa pagitan ng mga tiles o sa lababo.  

 
Merong Amag? Linisin ito Ngayon! 
Kumilos ng Mabilis. Huwag maghintay. Pwede itong lumala.  
Kung merong amag sa banyo – sa shower o sa lababo – 
linisin ito gamit ang puting suka at tubig na pinaghalo.  
Ang paglagay ng electric fan o ang pagbukas ng bintana ay  
maari ding makatulong.  
 



Humingi ng Tulong. Sabihin sa iyong tagapag-taguyod.  Huwag mahiya. Maari itong 

mangyari kahit kanino. Kung sa tingin mong may tumatagas na tubig o sira ang tubo – sa 

ilalim ng lababo, sa banyo o sa paligid ng toilet – kinakailangan maayos ang tagas. Kung ikaw 

ay nangungupahan, SABIHIN SA KASERA/KASERO ang tungkol sa tumatagas na tubig. Dapat 

na ipagawa ng kasero/kasera kung mayroong tumatagas na tubig na makatutulong sa 

paglinis ng amag. Kung hindi nila ito gagawin, maaari kang makipag-ugnayan sa local housing 

authority para humingi ng tulong. Para sa iba pang impormasyon kung paano maiiwasan 

ang amag at kung ano ang gagawin, maaring pumunta sa  

http://www.epa.gov/mold/moldguide.html. 



Tahanang 
Malusog – Itigil 
ang Surot 

 
 
 
 
Ang Surot ay nangagagat ng tao at hayop. Karaniwan silang nakatira sa kama o sa paligid 
nito. ITIGIL ang surot.  
Panatilihing MALINIS ang silid-tulugan. Ayusin ang kama. Alisin ang mga damit. Tanggalin 
ang mga kalat. Gawin ito ARAW-ARAW.  

Palitan at labhan ang mga sapin sa higaan at mga tuwalya LINGGUHAN. 
Magtanggal ng alikabok at mag-vacuum ng carpet (o linisin ang sahig) LINGGUHAN. 
Sa tuwing naglilinis ng silid-tulugan at nagpapalit ng sapin sa higaan tingnan ang 
palatandaan ng surot:  

 
 

Kalawangin o mamula-mulang 
mantsa sa sapin sa higaan o kutson. 
Ang mantsang ito ay dahil sa 
pagkadurog ng surot.  

 
 
 
 
 

Ang mga itim na spots, ay ang 
mga dumi ng surot.  

 
 
 
 

Ang mga itlog at balat ng itlog. Ang 
mga balat ng itlog ay maliliit na 
maputlang kulay dilaw na balat na 
nahuhulog habang lumalaki ang surot 

 
 
 

Ano ang Kailangan kong gawin kung merong Surot – o sa tingin ko ay 
mayroong Surot? 



 
Humingi ng TULONG! SABIHIN ITO SA IYONG TAGAPAG TAGUYOD. Huwag mahiya. 
Pwede itong mangyari kahit kanino. Sabihin mo sa kanila – ipakita mo sa kanila – kung 
ano ang iyong nakita o na amoy.  
 
Kung ikaw ay nangungupahan, SABIHIN ITO SA KASERA/KASERO. Ang mga taong nakatira 
sa kabilang paupahang bahay ay maari din na apektado. Kinakailangan na tiyakin ng 
kasero/kasera na hindi ito kumalat. KUMILOS NG MABILIS. Huwag na maghintay. Maari 
lang itong lumala! 
 
 
 



Malusog naTahanan – 
Panatilihing Walang 
Peste  
Malinis! Malinis! 
Malinis! 

 
 

 
GUMAWA NG MALILIIT NA BAGAY ARAW-ARAW! PANATILIHING MALINIS AT TUYO 
ANG IYONG TAHANAN! Itapon ang basura! 
Tanggalin ang mga kalat! Kumilos NGAYON at panatilihing walang peste. Itigil ang peste 
– ipis, langgam at bubuit ng walang pesticides: 

 Panatilihing MALINIS ang lugar ng kusina.Kahit na ang maliliit na mumo 
ng pagkain o mga inuming tumapon ay pagkain para sa mga peste. Linisin 
ang mga mesa at sahig ARAW-ARAW.



 Panatilihing walang mga peste. Tapalan ang mga butas sa pader.


 Huwag silang pakainin. Itago ang mga pagkain, maglinis at takpan ang basura. 
Itago ang pagkain sa 



 Huwag silang bigyan ng tubig. Ayusin ang amg tubong tumatagas at punasan ang 
mga tumapon na tubig.



 Huwag silang bigyan ng pamamahayan – tanggalin ang mga lumang dyaryo, 
karton at iba pang kalat sa kusina at banyo.



 Maghanap ng palatandaan ng mga ipis at iba pang peste.


 Mga insekto sa bahay – patay man o buhay!


 Mga dumi ng peste – maliit, kulay kahoy


 Senyales ng bahay ng daga o bubuit – mga punit-punit na papel, inipon na 
basura



 Kakaibang amoy at mga tunog – mga tunog na kinakalmot na 
paderat amoy ng ihi. 

 
Sa tingin mo ba ay may mga peste ka? HUMINGI NG TULONG! 
 
 
 
 



SABIHIN ITO SA IYONG TAGAPAG TAGUYOD! Huwag mahiya. Pwede itong mangyari kahit 
kanino. Sabihin mo sa kanila – ipakita mo sa kanila – kung ano ang iyong nakita o na amoy. 
Kung ikaw ay nangungupahan, SABIHIN ITO SA KASERA/KASERO. Ang mga taong nakatira sa 
kabilang paupahang bahay ay maari din na apektado. Kinakailangan na tiyakin ng 
kasero/kasera na hindi ito kumalat. KUMILOS NG MABILIS. Huwag na maghintay. Maari lang 
itong lumala! 
 
 
Paano naman kaya ang paggamit ng chemicals? Gawin ang lahat upang hindi magkaroon 
ng mga peste – at upang mapuksa ang mga peste – na hindi kinakailangan na gumamit ng 
mga lakalalason na chemicals. Ngunit kung hindi na talaga maiwasan ang paggamit ng mga 
delikadong pest control chemicals na ito, HUWAG ITONG GAWIN NG WALANG TULONG. 
 



Malusog na Tahanan - Do-
It-Yourself (DIY) na mga 
Panglinis ng Sambahayan 

  
 

Gumamit ng Puting Suka at Baking Soda para gumawa ng panglinis ng bahay! 
 
Kapag nasimulan mo na, napaka simple lamang. Ikaw ay: makakatpid ng pera, 
magkakaroon ng malinis na hangin at earth-friendly. Makipagtulungan sa iyong tagapag 
taguyod para gawin ang mga DIY na panglinis ng bahay.  
 
 

Puting Suka 
 

 Ang putting suka ay nakakatanggal ng mikrobyo at amag.
 Punuin ang spray bottle ng magkasing sukat na puting suka 

at tubig (isang tasa sa isang tasa). Alugin at pwede nang 
gamiting pang linis!

 Linisin ang lababo, mga mesa sa kusina, toilets, shower at tubs, 
sahig at mga bintana gamit ang pinaghalong suka at tubig. 
PAALALA: Huwag gamitin ang suka sa marmol na ibabaw.

 
 
Iba pang gamit na panglinis sa bahay ng Sukang Puti:
 

 Panglinis ng toilets. Maglagay ng isang cup ng suka sa toilet bowl. Hayaan ito ng 15 
minuto. I-flush at tapos na!

 Pangtanggal ng mantsa sa carpet. Paghaluin ang isang kutsarang sukang puti, isang 
kutsarang sabon na panghugas ng plato at dalawang tasa ng maligamgam na tubig. 
Ikuskus ito sa mantsa ng carpet, banlawan at patuyuin. 



 Nakapagtatanggal ng mabahong amoy. Maglagay ng sukang puti sa platong malalim 
sa kusina at iwanan ito ng magdamag. O magpakulo ng isang tasang sukang puti sa 
kalan. 

 
 
 

Baking Soda 
 

 Ang paghalo, maglagay ng baking soda sa selyadong lalagyan. 
Maglagay ng tamang dami ng tubig para makagawa ng paste.



 Gamitin sa mahirap linisin na lugar katulad ng tiles at kalan. 
Banlawan mabuti ng tubig pagkatapos. 

 



Iba pang gamit na panglinis sa bahay ng Baking Soda: 
 Pagpapaputi ng mga damit. Maglagay ng isang tasa ng tuyong baking soda sa labada.



 Paglinis ng amoy ng carpet. Maglagay ng tuyong baking soda sa carpet. Hayaang ito ng 
15 minutos. Vacuum. 





Tahanang Malusog – 
Paano ang mga Alagang 
Hayop? 
MALINIS! MALINIS! 
MALINIS!  

 
 
 
 
Ang mga alagang hayop ay nangagailangan din ng malinis na tahanan! Ang iyong alagang 

hayop ay nakatira kasama mo. Ang alagang hayop ay maaring magkasakit kung ang kanilang 

tirahan ay hindi malinis at maayos. Importante na ang iyong gamit na panlinis ng 

sambahayan ay ligtas para sa iyong alagang hayop. Suka at baking soda ay ligtas.  Upang 

panatilihin na ikaw at ang iyong alagang hayop ay malusog:  
 
 Panatilihing magkahiwalay ang pagkain mo at ang pagkain ng iyong alagang hayo 

 Itago ang mga kagamitang para sa pagkain ng iyong alagang hayop ng magkahiwalay. 

 Palaging maghugas ng kamay pagkatapos hawakan ang iyong alagang hayop, ang 

kanilang pagkain, laruan, kulungan, litter boxes at pagkatapos kunin ang kanilang 

dumi. 

 Linisin ang litter boxes araw-araw kung ikaw ay may alagang pusa.

 Gumamit ng plastic bag sa pagdampot at pagtapon ng 

dumi sa basurahan kung ikaw ay may alagang aso. 

 Hugasan ang pinagkakainan ng mga alagang hayop araw-araw.



Malusog na Tahanan –
Panatilihiing Malinis 
ang iyong Tahanan 

 

Gumawa ng maliit na 
bagay araw-araw… 

  

 

Kusina 
o Maghugas ng mga ginamit sa kusina 
o Punasan ang mesa at lababo 
o Punasan ang kalan 
o Itapon ang basura 

  
 

Banyo 
o Punasan ang mesa at lababo 
o Kuskusin ang toilet bowl 

 

 
 
Silid-tulugan 
o Ayusin ang kama 
o Iligpit ang mga damit 



 

 
Para sa lahat ng kuwarto 
o Tanggalin ang mga kalat 
o Punasan ang dumi or mga tumapon sa sahig 

 
 



At lingguhan…  
o Magtanggal ng alikabok sa lahat ng kuwarto 
o Mag-vacuum ng carpet and mag punas ng 

sahig 
o Maglinis ng banyo, mga salamin, lababo, toilet, 

shower, tub 
o Labhan at palitan ang mga sapin sa kama at 

mga tuwalya 
o Tanggalin mula sa refrigerator ang mga lumang 

pagkain 
 

 
Binabati kita! Ikaw ay tapos na! Maari mo nang ma-enjoy ang 
iyong malinis na tahanan! 



 

 

 
 

Ang Isang Malusog na Tahanan – Malinis at Walang 
Peste! 
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Bakit importante na malinis ang tahanan? 
Ang ating tahanan ay hindi palaging ligtas tulad ng iniisip natin! Maaring 
hindi importante na panatilihing malinis ang ating tahanan, ngunit ang 
tahanang marumi ay pwedeng magdulot sayo ng sakit.  
 

 Madalas na ang mga tao ay nagkakasakit dahil sa mikrobyo sa 
bahay. Ang kusina at banyo ay mga lugar na pwedeng pamuhayan 
ng mikrobyo.  

 Ang sobrang pamamasa ay pwedeng mag resulta sa amag. Ang 
amag, kasama ng alikabok at mikrobyo ay ginagawang masama sa 
katawan ang hangin na iyong nilalanghap. Ang masamang hangin na 
ito ay pwedeng magdulot sa iyo ng sakit.  

 Ang mga kalat ay pwedeng pamuhayan ng mga ipis, daga at 
bubuit. Ang mga pesteng ito ay pwedeng dahilan na maging 
masama ang hangin, hindi ligtas ang pagkain at maaring sirain ang 
iyong tahanan.  

 Maaring may madulas at masaktan sa mga patak na naiwan sa 
sahig.  
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 Ang mga grasa na naiwan sa kusina ay pwede pagmulan ng 
sunog. 

 
Kumbinsido ka na ba? Ang pagkakaroon ng ligtas at malusog na tahanan 
– malinis at walang peste – ay simple lang. Maari itong gawin sa sandaling 
oras ng paglilinis at pagsasa-ayos ng araw-araw. Huwag hayaan na ang 
dumi at kalat ay maipon. Kapag nangyari ito, magiging mas mahirap ang 
paglilinis.  
 
Ok, paano mo pananatilihing malinis ang tahanan? 
 
Magtambak ng mga kagamitang pang linis 

Una, kailangan mo ng mga pangkaraniwang gamit pang-linis. Ang iyong 
cleaning kit dapat ay mayroong:  

 
 Spongha pang punas at pang linis 
 Tela pang linis at pang tanggal ng 

alikabok 
 Paper towels pang punas ng mga 

basing lugar 
 Toilet Brush para lamang sa paglilinis 

ng toilet! 
 Scrub brush para sa malalang mantsa 
 Gomang Guwantes para protektado ang iyong mga kamay 
 Walis para sa paglinis ng sahig 
 Mop para sa pagpunas ng sahig 
 Vacuum para sa paglinis ng carpet 
 Dishwashing liquid para sa pag hugas ng mga gamit pangkain 
 Household Cleaner para sa iba pang kailangan linisin sa bahay 
 Spray Bottle para sa paghahalo ng mga panglinis sa bahay 
 Kahon kung saan ilalagay ang mga gamit pang linis ng bahay 

 
Para panatilihing walang mikrobyo ang mga spongha at telang pang linis, 
hugasan ito ng mainit na tubig, na may sabon pagkatapos gamitin.  
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Para matanggal ang mikrobyo sa spongha, magandang ideya na initin ito 
sa microwave ng dalawang minute o ipasok ito sa dishwasher. Hayaan 
itong matuyo bago gamitin ulit. Yun lamang! 
 
Magkaroon ng maraming spongha. Gumamit ng magkakaibang spongha 
sa mga kinakailangang linisin. Itapon na ang spongha pagkatapos ng isang 
buwan o depende sa paggamit.  

 
Itapon na kaagad ang mga spongha o tela na ginamit na 
pang linis sa dumi ng tao o hayop.  
 
Gumamit ng mga Do It Youself (DIY) na pang linis ng 
tahanan? 

Maari kang bumili sa tindahan ng mga pang linis sa 
sambahayan ngunit may kamahalan ito. Meron din itong 
mga chemicals na pwedeng makasama sa iyong baga, lalo 

na kung ikaw ay may hika. Meron namang hindi kamahalan at hindi rin 
masyadong nakakasamang mga panglinis ng bahay na pwede mong 
gawin. Ito ang mga halimbawa:  
  
Puting Suka 

 Ang puting suka ay pwedeng makatanggal ng mikrobyo at amag. 
 Punuin ang spray bottle ng magkasing sukat na puting suka at 

tubig (isang tasa sa isang tasa). Alugin at pwede nang gamiting pang 
linis! 

 Linisin ang lababo, mga mesa sa kusina, toilets, shower at tubs, 
sahig at mga bintana gamit ang pinaghalong suka at tubig. 
PAALALA: Huwag gamitin ang suka sa marmol na ibabaw.  
 

Baking Soda  
 

 Paghaluin ang baking soda sa isang resealable 
container. Lagyan ng tamang dami ng tubig para 
maging paste.  

 Gamitin ito sa mga lugar na mahirap linisan  katulad 
ng tiles at kalan. Banlawan ng tubig pagkatapos.  
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Magkaroon ng Pangkalinisang Gawain 

Hindi mo kinakailangan na gawin  
lahat agad! Magsimula ka ng isang 
schedule – gawin mo ito ng pakonti-konti 
araw-araw. Sa ganitong paraan maiiwasan 
mo ang pagdami ng alikabok, amag at iba 
pa.  
 
A Cleaning Checklist (Go to: 
http://ddssafety.net/everyday-life/healthy-
homes/healthy-home-keep-your-home-
clean) will help you set a routine. Print it 
out. Post it on your refrigerator. The 
checklist helps you remember what to do 
daily, weekly, and monthly. 
 
Checklist sa Paglilinis (Go to: http://ddssafety.net/everyday-life/healthy-
homes/healthy-home-keep-your-home-clean) makatutulong ito na 
magkaroon ka ng maayos na gawain. I-print ito. Ilagay sa iyong refrigerator.  
Ang checklist ay makatutulong na maalala mo ang mga kailangan mong 
gawin sa arawan, lingguhan at buwanan.  
 
Maari din na tingnan ang The Healthy 
Home Checklist video: 
http://ddssafety.net/everyday-life/healthy-
homes/video-healthy-homes-checklist. 
 
Linisin ang kusina at banyo araw-araw 
Bigyan ng espesyal na atensyon ang 
paglilinis ng kusina at banyo – pinamumugaran ito ng mikrobyo, amag at 
mga peste! Panatilihing malinis at malaya sa mikrobyo ang lababo, mga 
mesa, refrigerator, sangkalan, kalan at kung saan pa na ang pagkain ay 
inihahanda at tinatago.  
Pagkatapos maglinis, patuyuin mabuti ang paligid. Ang basa o mamasa-
masang lugar ay pinamamahayan ng mikrobyo at amag. Itapon ang basura 
upang maiwasan ang mga insekto, daga at bubuit.   
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Ito ang ilan sa mga gawain na kailangan gawin depende sa 
pangangailangan lamang:  

 Linisin ang lint screen sa dryer kada gamit 
 Linisin ang hood over ng kalan isang beses sa isang buwan 
 I-check at palitan ang filter ng pugon pagkalipas ng ilang mga 

buwan  
 
 
Paano ang mga alagang hayop? 
Ang mga alagang hayop ay nangagailangan din ng malinis na tahanan! 
Ang iyong alagang hayop ay nakatira kasama mo. Ang alagang hayop ay 
maaring magkasakit kung ang kanilang tirahan ay hindi malinis at maayos. 
Importante na ang iyong gamit na panlinis ng sambahayan ay ligtas para 
sa iyong alagang hayop. Suka at baking soda ay ligtas.  Upang panatilihin 
na ikaw at ang iyong alagang hayop ay malusog:  
 

 Panatilihing magkahiwalay ang pagkain mo at ang pagkain ng iyong 
alagang hayop.  

 Itago ang mga kagamitang para sa pagkain ng iyong alagang hayop 
ng magkahiwalay.  

 Palaging maghugas ng kamay pagkatapos hawakan ang iyong 

alagang hayop, ang kanilang pagkain, laruan, kulungan, litter 

boxes at pagkatapos kunin ang kanilang dumi.  

 Linisin ang litter boxes araw-araw kung ikaw ay may alagang pusa. 
Gumamit ng plastic bag sa pagdampot at pagtapon ng dumi sa 
basurahan kung ikaw ay may alagang aso.  

 
Ano ang pwede kong gawin bilang Tagapagtaguyod?  
Alamin kung ano na ang alam ng mga tao sa pagpapanatiling malinis ng 
kanilang mga tahanan. Matapos ito, alamin kung ano pa ang gusto nilang 
malaman. Pwede ka nang magsimula.  
 
DAPAT GAWIN 

 Maging maalam - Pag aralan ang mga bagay katulad ng pest control 
at mold prevention. Maging pamilyar sa mga resources mula sa 
SafetyNet.  
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 Maging practical – magtakda ng mga layunin. Mag focus sa mga 

gawaing pangkalinisan na maaaring gawin. Gawin itong kasiya-siya! 
 Maging mapagpasensya – magbigay lamang ng mga simpleng 

eksplanasyon. Ipakita kung paano gagawin. Magbigay ng tulong sa 
taong nangangailangan nito.  

 Maging positibo – tulungan ang mga tao na maintindihan na ang 
pagkakaroon ng malinis na tahanan ay magbibigay ng magandang 
resulta sa kanilang buhay.  

 
DI DAPAT GAWIN 

 Gumamit ng mga panakot na istorya. 
 Ipalagay na naiintindihan ng mga tao ang kailangan gawin at kung 

paano ito gagawin – palaging i-check ang kanilang pagkakaintindi.  
 Ipalagay na naiintindihan ng mga tao ang importansya ng kalinisan 

at ang tahanang walang peste.  
 
Resources  
Para sa Malusog na Tahanan mga magagamit pangkaalaman ng isang tao 
na iyong itinataguyod pumunta sa: http://ddssafety.net/all-about-healthy-
homes. 

Resources 
For the Healthy Homes learning tools to use when working with the person 
you support go to: http://ddssafety.net/all-about-healthy-homes. 
 
 


