Lista ti Cahon ti Masap-sapul
no Adda iti Didigra
DANUM
❏ Mangidulin iti maysa nga galon ti danum cada tao iti inaldaw
❏ Mangala iti alicamen nga pangpapudaw ti lupot wenno pangkula. Mangusar laeng iti pangbalay nga pangkula
nga likido nga aglaon iti 5.25 porsiyento nga sodium hypochlorite. Saan nga usaren iti nabanglo nga pangkula,
pangkula nga saan nga mangdadael iti color wenno pangkula nga adda nayon na nga pangdalus. Nayonan iti 16
katedted nga pangkula cada galon, ikiwar ken ibati iti suli iti 30 minutos.
MAKAN
Mangidulin iti saan nga bumaba iti 3 aldaw nga taraon ti saan nga madadael nga makan cada tao. Pilien ti nalag-an
ken bassit nga al-alicamen ken pagsusublaten ti taraon cada innem nga bulan.
❏ Dagos nga makan nga delata nga carne, prutas ken
❏ Gatas - pulbos wenno de lata
nateng
❏ Makan nga kasapulan - asucar, asin, paminta
❏ Sopas - digo nga pinamagaan ken pinatangken nga
❏ Nausucan wenno namagaan nga carne (tapa)
naipakete wenno namagaan nga sopas iti tasa
❏ Bitamina
❏ Kanen nga para dandanag - naasucaran nga kukis,
natangken nga kendi
❏ Tubbog ti prutas - delata, pulbos wenno cristalisado
❏ Makan nga nangato ti energiya - mantekilya ti mani,
nuesas, naglalaoc nga nuesas, etc.
AG-AGAS NGA SAAN NGA NAIRESETA
❏ Aspirin wenno awan aspirin na nga pampaikkat ti sakit
❏ Agas ti agburis
❏ Agas ti alsem ti bocsit
❏ Agas nga pampasarwa (tapno macasarwa)
❏ Pampatakki
❏ Pangugas ti mata
❏ Maiapros nga alcohol
❏ Naregta nga uling
❏ Antiseptico wenno agua oxigenada
CAHON TI UMUNA NGA PANGAGAS
❏ Nalupes nga dumket nga bendahe nga naduma-duma
❏ Cartib
nga cadackel
❏ Dagom
❏ 3-pulgada nga balcot ti nalupes nga gasa (8-12)
❏ Tiyani
❏ 2-pulgada nga balcot ti nalupes nga gas-gasa (8-12)
❏ Labaha
❏ Saan nga alerhenico nga dumket nga siglot
❏ Bareta ti sabon
❏ Nabasa nga labacara (pakete ti 8-10)
❏ De-bomba nga antiseptico
❏ Saan nga mabuong nga termometro
❏ Saan nga mabuong nga termometro
❏ Bislak para iti dila ken kayo nga pagipunas
❏ Naduma-duma nga cadakkel nga aspile
❏ Tubo ti grasa wenno sabali nga pampagalis
❏ Guwantes nga latex
❏ Alicamen nga panglupes - sabon (antibacterial)
ALICAMEN KEN MASAP-SAPUL
❏ Pagiccan ti canen wenno papel nga tasa, platos,
❏ Plano nga para iti medikal nga panagdadaras ti
alicamen nga plastico
pamilya
❏ De-baterya nga radyo ken sobra nga baterya
❏ Plaslayt ken sobra ida nga baterya
❏ Kuwarta, barya, tseke ti agbaniaga
❏ De-mano nga panglucat ti de lata
❏ Imuco
❏ Tolda (bassit, nalag-an ken nalaca nga maimpake)
❏ Agpasardeng ti puor, bassit nga lata nga tipo ti ABC
❏ Tali
❏ Posporo nga naicabil iti saan nga mabasa nga cahon
❏ Plais
❏ Pagicabilan ida nga plastico
❏ Kompas
❏ Aluminum nga asoge
❏ Papel, lapis
❏ Sumilsilaw nga pangsenyas
❏ Pampatedted ti agas
❏ Dagum, sinulid
❏ Silbato
❏ Liyabe nga agpasardeng ti gas ken danum
❏ Plastiko nga calub (trapal)
❏ Maskara nga para tapoc ken guwantes nga para ubra
Maituloy iti bangir nga panid...
ILOCANO

SANIDAD
❏ Papel nga para kubeta, labakara
❏ Sabon, likido nga sabon panglaba
❏ Alicamen ti babae
❏ Alicamen a personal nga para dalus
❏ Plastiko nga supsupot ti basura/pantali
❏ Pangiccat ti microbyo
❏ Bassit nga pala nga pangcali ti agpacanito a kubeta
❏ Plastiko nga timba nga adda nairut nga calub na
❏ Para balay nga pangkula nga chlorine
KAWES KEN ALICAMEN PARA PAGIDDAN
Mangibilang iti uray maysa nga kompleto nga pagsucatan ti bado ken sapin ti saca cada tao
❏ Napigsa nga sapatos wenno bota nga pagura
❏ Alicamen para tudo
❏ Ules wenno supot nga pagidaan
❏ Callugong ken guwantes
❏ Napudot nga bado nga pang-uneg
❏ Sarming para iti lawag ti init
NAISANGSANGAYAN NGA ALICAMEN
Saan nga lipaten dagiti miyembro ti pamilya nga adda naisangsangayan nga masapul na casla cadagiti tagibi,
nataengan wenno baldado nga tao.
Para kenni Beybi
❏ Formula nga gatas
❏ Botbote
❏ Lampin
❏ Ag-agas
❏ Pulbos nga gatas
Para iti Nataengan
❏ Ag-agas ti sakit ti puso ken alta presyon
❏ Insulin
❏ Ag-agas nga naireseta
❏ Masapsapul ti pustiso
❏ Lente ti mata ken al-alicamen na
❏ Sobra nga sarming ti mata
❏ Ay-ayam ti ubbing, libro para iti nataengan
KASAPULAN NGA DOKUMENTO TI PAMILYA
Idulin dagitoy nga record iti saan nga mabasa ken bassit nga pagidulinan
❏ Papeles ti Patawid, Papeles ti Seguro, Kontrata Ida, Papeles ti Panagcucua, Papeles ti Reppet ken Patalged
❏ Numero ti kuwenta ti bangko
❏ Pasaporte, Tarheta iti Seguro Sosyal, Record ti Bakuna
❏ Numero ti kuwenta ti Ut-utang ken kompaniya
❏ Lista ti napateg nga alicamen iti balay, importante nga numero ti telepono
❏ Record ti pamilya, Casuratan ti Pannacaianac, Casuratan ti Panagcasar, Casuratan ti Ipapatay
KASAPULAN IDA NGA NUMERO TI TELEPONO:
Maayaban iti adayo a lugar:

Maayaban iti asideg:

Pulis
Bombero
Ospital
Doctor ti Pamilya
Telepono ti Trabaho iti
Pamilya

Nagan:
Paggianan:
Telepono (aldaw)
Telepono (rabii)
Nagan:
Paggianan:
Telepono (aldaw)
Telepono (rabii)

Inang
Amang
Sabali

LUGAR NGA PAGSASARACAN
Iti uneg ti lokal nga lugar: _____________________________________________________
Adayo iti lokal nga lugar: ______________________________________________________
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