
COVID-19
PATAYIN ANG CORONAVIRUS SA LOOB 

NG INYONG TAHANAN SA 
PAMAMAGITAN NG BLEACH O ALCOHOL 

Kumuha ng karagdagang impormasyon patungkol sa Covid-19 mula sa aming mga partner sa Aloha 
United Way

Papaano ihahanda at gagamitin ang bleach solution

Mga importanteng impormasyon

Ano ang mga kailang an

BLEACH at/o 
ALCOHOL (70%)

DIPOSABLE na GLOVES o REUSABLE 
na GLOVES

Kung maraming beses na ginagamit 
ang gloves, gamitin lamang ito na 

panlinis para sa COVID-19 

Gamitin ang SPRAY 
BOTTLE o TIMBA para 

sa paghahalo ng 
solution

TAWAGAN     2-1-1
TEXT 877-275-6569

CHAT www.auw211.org 
EMAIL info211@auw.org

ANG MGA DIREKSYON

Mag-ingat kung idadagdag na ang bleach sa tubig 
na maligamgam 

• Idagdag ang 5 na kutsara (1/3 ng tasa) na bleach 
sa 1 gallon (4 na litro) ng tubig na maligamgam,
                                                                          O
• Idagdag ang 4 na kutsarita ng bleach sa 1 quart 

(halos 1 na litro) ng tubig na maligamgam 

ANG MGA PAG-IINGAT

• Huwag paghaluin ang bleach at ang mga  produktong kemikal.

•

•

Kailanman ay huwag kainin, inumin, o langhapin ang mga
produktong bleach. Huwag ipahid na direkta sa inyong balat.
Kailangang manatili ang bleach solution nang di bababa ng 1
minuto sa ibabaw ng bagay na lilinisin bago ito banlawan at
ibilad sa araw.

• Epektibo na pang-disinfection ang mga bleach solution
hanggang 24 oras.

• Hugasan ang inyong mga kamay ng sabon at tubig
sa loob ng 20 na segundo pagkatapos tanggalin ang
mga gloves

• Ang mga taong may hika ay dapat nilang iwasan
ang mga lugar na ginamitan ng bleach

• ILAYO SA MGA BATA AT MGA ALAGANG PET ANG
MGA BLEACH AT BAGAY NA PANLINIS

TUBIG 
(maligamgam)

• Buksan ang bintana kung naglilinis

• Unahing punasan ang alikabok

• Kung alcohol ang gagamitin mo imbes na
bleach, gamitin ang 70% na alcohol

• HUWAG gamitin ang bleach sa mga
electronic na kagamitan

Sources: www.cdc.gov/disasters/bleach.html , www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
Ang dokumentong ito ay mula sa State of Hawaii Department of Health. Bisitahin kami sa health.hawaii.gov. Huling nabago noong  8/13/2020.
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