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Narito ang ilang 
paraan para 

protektahan ka at 
ang pamilya mo.

Alam mo ba na ang germs (bakterya at 
mga virus) ay maaaring kumalat mula sa 

mga surface kapag hinipo mo ang mga ito?

Madalas hugasan 
ang mga kamay 

mo ng sabon 
at tubig ng 
20 segundo 
man lang.

20 seg.

Humuni ng 
kantang “Happy 
Birthday” mula 
simula hanggang 

katapusan ng 
dalawang beses.

Iwasang hipuin 
ang iyong mga 

mata, ilong 
at bibig.

Paano ko poprotektahan ang aking pamilya at ang 
sarili ko mula sa germs na nahahanap sa mga surface?

Manatili sa bahay kung hindi 
mabuti ang pakiramdam.
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Narito ang ilang 
paraan para 
protektahan 
ka at ang 

pamilya mo.

Humuni ng 
kantang “Happy 
Birthday” mula 
simula hanggang 

katapusan ng 
dalawang beses.

Iwasang hipuin 
ang iyong mga 

mata, ilong 
at bibig.

6 na talampakan

Magsuot 
ng mask at 

manatiling 6 na 
talampakan 
ang layo.

Paano ko poprotektahan ang aking pamilya at ang 
sarili ko mula sa germs na nahahanap sa mga surface?

Alam mo ba na ang germs (bakterya at 
mga virus) ay maaaring kumalat mula sa 

mga surface kapag hinipo mo ang mga ito?

Madalas hugasan 
ang mga kamay 

mo ng sabon 
at tubig ng 
20 segundo 
man lang.

20 seg.
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Gumamit ng 
microfiber cloth 
kapag naglilinis 
para alisin ang 

karamihan ng germs.

Regular na linisin 
ang mga surface 

sa bahay mo.

Gumamit ng sabon o detergent at 
tubig. Kuskusin nang mabuti.

Linisin gamit ang sabon at tubig.

Linisin gamit ang sabon at tubig.

Ano ang pinakamahusay na paraan para alisin 
ang mga germ mula sa mga surface?

Maaaring gamitin muli ang mga microfiber 
cloth. Labhan nang hiwalay sa washing 
machine o sa lababo matapos gamitin.
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Sabon

Inaalis ng mga panlinis 
ang germs at dumi.

Disinfectant

Ang mga 
disinfectant ay 
pumapatay ng 

karamihan sa germs.
Ang bleach at ang quaternary ammonium 

ay karaniwang ginagamit na mga 
disinfectant na maaaring mapanganib.

Ang mga 
disinfectant ay 

maaaring magdulot 
ng mga problema 
sa kalusugan kung 
maling ginamit.

Ang mga disinfectant 
ay maaaring 

makaapekto sa 
mga baga ng tao o 
kakayahang normal 

na huminga.

Ano ang kaibahan sa pagitan ng 
mga panlinis at mga disinfectant?

Panatiliin ang 
mga panlinis 

at disinfectant 
na malayo sa 
mga bata.
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Kung walang may 
sakit sa bahay, linisin 

ang mga surface.

Kung walang may sakit sa bahay, 
pag-isipang i-disinfect ang mga 

surface na laging nahihipo.

Kung may taong 
may sakit (o 

maaaring may 
sakit), linisin 

muna, pagkatapos 
i-disinfect ang 
pinaghihiraman 
at mga surface 
na maraming 

humihipo.

Disinfectant

SOAP

Laging maglinis bago 
ka mag-disinfect 
para magawa ng 
disinfectant ang 

trabaho nito.

Paano ko malalaman kung kailan 
maglilinis o magdi-disinfect?

Gumamit lang ng mga 
disinfectant kung kailan 

at saan kailangan.
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DisinfectantsMaghanap ng mga 
mas ligtas na opsiyon 

noong pumipili ng 
mga disinfectant. 

Dahil lang mas 
ligtas ito, ay hindi 
nangangahulugan 
na ito ay ligtas.

ACTIVE INGREDIENTS:
Alkyl (50% C 14, 40% C12, 10% C16)

Dimenthyl Benzyl Ammonium Saccharinate, Water, 

Butane, Propane, Ethanolamine, Fragrance, 

MEA-Borate, NIPA-Borate, Ammonium Hydroxide

DIRECTIONS FOR USE:
Preclean surfaces prior to use. Hold can upright 6” 

to 8” from surface. Spray 3 to 4 seconds until 

covered with mist.To Sanitize: Surfaces must remain wet for 10 

seconds then allow to air dry.
To Disinfect: Surfaces must remain wet for 3 

minutes then alw to air dry. 

CAUTION

Hanapin ang 
mga aktibong 

sangkap sa mga 
label. Iwasan ang 
mga produktong 

may mga 
salitang tulad 
ng “Danger” 
o “Poison.”

ACTIVE INGREDIENTS:
Hydrogen Peroxide.................................. 1.4%

OTHER INGREDIENTS ........................ 98.6%

TOTAL .................................................... 100%

DIRECTIONS FOR USE:
Preclean surfaces prior to use. Hold can upright 6” 

to 8” from surface. Spray 3 to 4 seconds until 

covered with mist.To Sanitize: Surfaces must remain wet for 10 

seconds then allow to air dry.
To Disinfect: Surfaces must remain wet for 3 

minutes then alw to air dry. 

Maghanap ng mas ligtas na mga aktibong 
sangkap: ethanol, isopropanol, hydrogen 

peroxide, L-lactic acid, citric acid, 
sodium bisulfate, peroxyacetic acid.

SUITABLE FOR use on all hard surfaces 

where bacteria or unpleasant odors are a 

concern including Appliances, Highchairs, 

Garbage Cans, Countertops, Changing 

Tables.--------------------------------------------------

DIRECTIONS FOR USE

TO CLEAN: wet the surface with this 

spray & wipe clean. For stubborn stains, 

let stand a few more minutes. Allow to 

penetrate, then wipe clean.
TO DISINFECT & DEODORIZE: 1. Wet 

the surface with the spray (spot test to 

check surface compatibility) 2. Leave for 

10 minutes. Allow to air-dry. No rinsing or 

wiping required.

Para sa lahat ng 
mga disinfectant, 
sundin ang mga 

direksiyon sa label.

Maaari mong suriin ang mga sangkap para 
sa “Design for the Environment,” mga 

disinfectant sa EPA website: www.epa.gov/
pesticide-labels/dfe-certified-disinfectants.

Ipahid sa surface at iwang makinang 
na basa para sa oras na nakalista 
sa label ng produkto — kilala rin 
bilang “oras na basa,” “oras ng 

paghintay,” o “oras ng pagkontak.”

Paano ako pipili ng mga mas ligtas na disinfectant?

Mga Disinfectant
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Maraming paraan para 
protektahan ka at ang 

pamilya mo kapag gumagamit 
ng mga disinfectant.

Buksan ang mga bintana at 
pintuan kailanman posible para 
dagdagan ang daloy ng hangin.

Iwasang gamitin 
ang mga produktong 

ito kapag malapit 
ang mga bata.

Ilagay ang mga 
panlinis, disinfectant, 
at mga kasangkapan 
sa panlinis sa hindi 

maaabot ng mga bata.

Gumamit ng 
mga guwantes 
at salamin o 
goggles para 

sa proteksiyon 
ng mata kapag 
gumagamit ng 

mga disinfectant.

Ilagay ang numero ng telepono ng 
pambansang poison control center, 

1-800-222-1222, sa o malapit 
sa bawat telepono sa bahay mo at 
i-program ito sa cell phone mo.

1-800-222-1222

Paano ako ligtas na gagamit ng mga disinfectant?


