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Pagtatae
 Ibig sabihin ay palagi kang 

maysakit

 hindi ito normal kahit kanino, 
kahit sa mga sanggol 

 Pangalawa sa pinakamabigat na 
dahilan ng pagkamatay ng mga 
bata

 Dapat nating bigyan ng 
proteksyon ang ating sarili laban 
sa pagtatae
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Mga Mikrobyo
 Ang mga mikrobyo ay 

napakaliliit na bagay na 
may buhay

 napakaliit kaya hindi 
nakikita

 Mula sa mga dumi ng tao at 
sa mga maysakit

 Nagtatae tayo dahil sa mga 
mikrobyo na nakakapasok 
sa ating mga katawan
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Mga mikrobyo

 Kumakalat ang mga 
mikrobyo kahit 
mahawakan lang

 Kapag maysakit ka madali 
kang magkalat ng mga 
mikrobyo

 dahil dito ay nagkakasakit 
din ang ibang tao!
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Mga Mikrobyo

 Nabubulok ang pagkain 
kapag nagkaka-mikrobyo 
at dumarami nang paulit-
ulit

 Ganito rin ang ginagawa 
ng mga mikrobyo sa 
katawan natin kaya tayo 
nagkakasakit
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Maruruming Kamay

 Kapag may mikrobyo ang ating 
mga kamay, nalalagyan natin ng 
mikrobyo ang

 mga pagkatin natin at ang tubig

 ibang tao

 kahit anong mahawakan natin

 Palaging may mikrobyo sa ating 
mga kamay kahit mukhang 
malinis ang mga ito
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Maruruming Kamay

 Dapat tayong maghugas ng 
kamay kapag marumi ito 
gamit ang sabon

 Kahit mukhang malinis ang 
mga iyon, dapat tayong 
maghugas ng mga kamay

 bago kumain

 pagkatapos gumamit ng 
palikuran
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Maruming Pagkain
 Maaaring magkaroon ng 

mikrobyo ang pagkain sa 
pamamagitan ng

 maruruming kamay

 maruming tubig

 maruming plato at ibang 
lalagyan

 alinmang marumi

 Hindi natin dapat hayaang 
marumihan ang ating pagkain!
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Maruming Tubig

 Karaniwan ay palaging 
maraming mikrobyo sa 
mga ilog at lawa galing sa

 basura

 mga naliligo

 dumi ng mga hayop

 mga hinukay na banyo

na malapit o nasa tubig 
mismo
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Maruming Tubig

 Kapag uminom tayo ng 
tubig na may mikrobyo, 
pupunta ang mga 
mikrobyo sa ating 
katawan at 
magkakasakit tayo

 Hindi tayo dapat 
uminom ng tubig na 
may mikrobyo
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Balik-aral - Kalinisan
 Dapat nating alagaan ang ating sarili 

laban sa mga mikrobyo, kung hindi ay 
magkakasakit tayo

 Dapat tayong maghugas ng kamay
 Bago kumain

 Pagkatapos gumamit ng palikuran

 Tuwing marumi  ang mga ito

 Hindi natin dapat hayaang malapatan 
ng marumi ang ating pagkain, lalo na 
ng maruruming kamay
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SODIS – Solar Disinfection
 Natutunan natin na 

maaari tayong 
magkasakit mula sa pag-
inom ng tubig na may 
mikrobyo

 Ang SODIS ay 
napakadaling paraan ng 
paglilinis ng tubig para 
maging ligtas itong 
inumin
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Sikat ng Araw
 Kayang patayin ng sikat ng 

araw ang mga mikrobyo, at 
ingatan tayo laban sa 
pagkakasakit

 Kung paaarawan natin ang 
mga bote ng tubig, 
mamamatay ang mga 
mikrobyo

 May 4 na madaling hakbang
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Unang Hakbang:
Ihanda ang mga Bote
 Tanggalin ang mga tarheta sa malinis, at hindi yuping bote

 mga tarheta, yupi, at dumi ay sumasangga sa sikat ng araw

 Ang mga bote ng SODIS ay puwedeng hanggang 2 litro
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Ikalawang Hakbang:
Ang "Pagbibilang ng Daliri”

 Para tamaan ng araw ang 
mga mikrobyo, kailangang 
malinaw ang tubig

 Kung kaya mong bilangin 
ang apat mong daliri 
habang inaaninag ito sa 
bote, malinaw ang tubig 
para sa SODIS
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Ikalawang Hakbang:
Ang "Pagbibilang ng Daliri”

 Kung hindi mo mabilang ang apat na 
daliri

 ilagay ang tubig sa malaking lalagyan

 dahan-dahang bababa ang dumi sa 
ibaba ng bote
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Ikalawang Hakbang:
Ang "Pagbibilang ng Daliri”

 Kapag mas malinaw na, dahan-
dahang ibuhos muli ang tubig sa bote

 Ulitin ang pagbilang ng daliri”
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Maaari mo ring gawing mas malinaw ang tubig sa 
pamamagitan ng pagsala nito sa patung-patong na tela



Ikatlong Hakbang:
Pumili ng Lokasyon

 Kailangang ilagay ang mga bote sa 
matigas na patungan, tulad ng kahoy

 ang mga lamesang yari sa bakal ay 
mahusay gamitin

 Huwag ilalagay sa lupa

 maraming mga mikrobyo sa lupa!

 Dapat ay diretsong naaarawan ang 
mga bote, walang lilim
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Ikaapat na Hakbang:
Pagpapaaraw
 Maraming bote ang magagamit kaagad para palagi 

kayong may tubig

 Dapat ilagay ang mga bote sa ilalim ng araw nang 
buong maghapon

 mula pagsikat hanggang paglubog ng araw
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Ikaapat na Hakbang:
Pagpapaaraw

 Paarawan ang mga bote sa loob 
ng isang araw kung maaraw

 Sa loob ng dalawang araw kung 
maulap

 Huwag isama ang araw na 
maulan
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Uminom!
 Pagkatapos ang tubig ay mukha at lasang pareho lang, 

ngunit patay na ang mga mikrobyo - ligtas na itong inumin!
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 Inumin ang tubig ng diretso mula sa bote

 walang bagong mikrobyo ang makakapasok

 mananatiling malinis ang tubig



SODIS - Balik-aral
 Kayang patayin ng sikat ng araw ang 

mga mikrobyo sa tubig

 Ilagay ang tubig sa malinis, at hindi 
yuping mga bote

 Siguraduhing mabibilang mo ang 
iyong mga daliri habang inaaninag 
ito sa bote

24



Ikaapat na Hakbang:
Pagpapaaraw

 Paarawan ang mga bote sa loob 
ng isang araw kung maaraw

 Sa loob ng dalawang araw kung 
maulap

 Huwag isama ang araw na 
maulan
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