Pasiunang pagpahawan sa mga debris ug mga basura
Ang mga debris gikan sa mga nahugno nga buildings
makababag sa relief operations, makahugaw sa tubig gikan
sa ilawm sa yuta, ug nagbutang sa lokal nga katawhan ug
relief workers sa peligro. Gikinahanglan ang sakto nga
pagpahawan para sa malampuson nga recovery efforts.

BUHATA
GAWIN

AYAW BUHATA

Tiguma ang mga pwede magamit sa
rebuilding o recovery efforts, sama sa
mga tabla, adobe, cement blocks, ug
mga sudlanan, ug pangita ug
pwedeng ma-recycle sa lokal lang
nga mga lugar.

BUHATA
Panalipdi ang inyong
kaugalingon. Pagsul-ob ug
botas, guwantes, taptap sa
ilong ug baba, overalls, ug
helmet kon mahimo. Hugasi
ang inyong mga kamot
kanunay. Kon kinahanglan
gayud mosulod sa mga
nangagusbat na nga
buildings, pagbantay ug
paghinayhinay.

BUHATA

AYAW BUHATA
Ayaw isagol ang mga basura
gikan sa mga tambalanan sa
ubang mga basura. Tiguma
sila sa mga selyado nga mga
butanganan nga adunay
timailhan.
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Ayaw pagdaob sa gawas. Kon
kinahanglan gayud, pangita ug
luwas nga pamaagi sa pagdaob.

Kon gidudahan
nimong peligroso ang
basura, abisohi ang
ubang taw ug
pahibalo sa awtoridad.
Kon mahimo, babagi
ang lugar o ibutang
ang basura sa
sudlanan nga adunay
klaro nga timailhan.

BUHATA
Hinumdomi ang lima ka angang sa pagpahawan sa mga
debris:
Pagluwas sa mga buhi
Pagkuha sa mga patay’ng lawas
Pagluwas sa mga bililhong mga
butang
Pagpahawan sa agianan
Pagpahawan para sa pagpatukod
ug pag-recycle

Asa ang hapsay nga butanganan sa mga basura
Kon tarong ang pagdumala, ang lugar nga tapokanan sa
mga basura gumikan sa kalamidad kay makapahapsay
sa relief operations ug sa dayong pagpaayo ug
pagpatukod balik. Kon dili tarong ang pagdumala, ang
basura makababag ug makapadugay sa relief
operations.

BUHATA

AYAW BUHATA
Ayaw ibilin ang mga basura duol sa kasapaan,
sa nabahaan nga lugar, o sa mga lugar nga
delikado para sa kalikopan, sama sa kalasangan
o baybayon.

Pangutana sa lokal nga gobyerno ug
environmental authorities kon asa ang sakto nga
pasilidad para sa paghawid ug basura una
magplastar ug kaugalingong
LANDFILL

BUHATA
AYAW BUHATA
Ayaw tiguma ang mga basura duol sa gipuy-an
sa mga taw, para malikayan ang mga langaw,
ilaga, ug nangalisbo nga baho. Ayaw ibilin ang
mga basura duol sa mga taas nga lugar kay
madala unya sila sa baha padulong sa mga
balay ug kampo.

BUHATA
Ibuwag ang mga
basura sigon sa
pagbalik ug gamit
kanila—adobe,
konkreto, kahoy,
puthaw, gahi nga
mga sudlanan, ug
uban pa.

Pagbanabana sa
gidaghanon sa basura,
ang gikahanglan nga
espasyo para sa
pagdumala niini, ug mga
klase sa basura nga
hawiranan. Tudloi ang
mga taw sa luwas nga
paghawid sa mga
peligroso nga
materyales sama sa
mga kemikal, mga
basura gikan sa mga
tambalanan, ug
biological nga mga
materyales.

BUHATA Pagbuhat ug mga landfill
kon asa dali ra maabot ug
dagko nga mga trak.

dili madaoban ug
BUHATA Kon
tarong ang mga basura,

.
tiguma
kini sa mga lugar
nga adunay kulonon o
batoon nga yuta ug layo sa
mga tabay ug tubig gikan
sa ilawm sa yuta.
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AYAW
BUHATA
Ayaw pagdaob sa gawas.
Kon gikinahanglan gayud,
gamit ug luwas nga
pamaagi sa pagdaob sa
mga basura nga gikan sa
pagpanambal.

