Plano sa Paglikas sa
Bahay Kapag May
Sunog
Gamitin ang graph para iguhit ang plano ng sahig ng
bahay niyo at i-plot ang mga ruta para sa paglikas sa
bahay kapag may sunog.
Mga payo sa paglikha ng inyong plano sa
paglikas sa bahay kapag may sunog
at pagsasanay ng inyong 2-minutong drill:
• Ang lahat ng tao sa tahanan niyo ay dapat alam
ang dalawang paraan para lumikas mula sa bawat
kuwarto sa bahay niyo.
• Mapanganib ang usok. Lumapit sa sahig at
gumalaw!!
• Magpasya kung saan magkikita kapag nakalabas
na kayo:
• Lumabas at manatili sa labas. Huwag bumlik
sa loob para sa mga tao, alagang hayop
o mga bagay.
• Kung magsimula ang apoy, maaaring wala kang
dalawang minuto para makaligtas. Kaya orasan
ang inyong mga drill sa sunog at alamin: ano ang
oras niyo sa paglikas?

Kung magsimula ang sunog sa tahanan
niyo, pumunta sa ligtas na lugar at
tawagan ang 911.
Mapapanatili niyong ligtas ang inyong pamilya sa
2 simpleng hakbang.
Magsanay ng inyong 2-minutong drill.
Buwanang subukan ang inyong mga smoke alarm.
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Ilagay ang magnet dito.

Use the graph to draw your home’s floor plan and
plot your home fire escape routes.
Tips for creating your home fire escape plan
and practicing your 2-minute drill:
• Everyone in your household should know two
ways to escape from each room in your home.
• Smoke is dangerous. Get low and go!
• Decide where to meet once you get outside:

• Get out and stay out. Never go back inside for
people, pets or things.
• If a fire starts, you may have less than two
minutes to get to safety. So time your fire drills
and find out: what’s your escape time?

If a fire starts in your home, get out to
safety, then dial 911.
You can keep your family safe with 2 simple steps.
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