
Patintero Laban sa Basura

Alituntunin para sa lahat!!!

GAWING MALINIS, MAGANDA AT
MAY SARIWANG HANGIN ANG PILIPINAS

Papaano?

Panatalihing malinis at tuyo ang basura upang mapakinabangan pa.

Kung nasa labas ng pamamahay: Ugaliing iuwi ang sariling basura kung
walang tamang pagtatapunan.

Sa pamamahay: iayos ang mga bagay na itatapon sa pamamagitan ng
sumusunod na pamamaraan -

URI NG BASURA                                  TAMANG GAWIN

HUGAS BIGAS,
SABAW NG NIYOG,
TUBIG NA
PINAGLUTUAN
NG NOODLES

* Pantanggal ng sebo sa
pinaglutuan at kinainan

* Ibaon o ipandilig
* Isama sa kaning-baboy

HUWAG itapon sa
lababo o kanal dahil
magiging sanhi ito ng
pagbaho/pagbara ng
lababo at pagbaha.

TAHONG,HALAAN,
ALIMANGO, HIPON

* Ibaon o gawing organic
fertilizer

* Patuyuin at ihiwalay ng
lalagyan kung ibibigay sa
trak ng basura

HUWAG ilagay sa
basurahan dahil
magiging sanhi ito ng
pagbaho.

URI NG BASURA                                  TAMANG GAWIN

BALAT NG ITLOG

* Ihalo sa hugas-bigas at
gamiting pantanggal ng
mga tumigas na pagkain
sa mga pinaglutuan
*Maaring isama sa kaning-
baboy o ibaon at gawing
pataba sa lupa.

HUWAG itapon sa
basurahan dahil ito'y
magiging sanhi ng
pagbaho.

LABI NG ISDA:
KALISKIS, BALAT,
HASANG, BITUKA

* Maaring pakuluan at ipakin
sa pusa

*Isama sa kaning-baboy
* Ibaon o gawing pataba sa

lupa

LABI NG HALAMAN:
PUTOL NA SANGA,
DAHON, BULAKLAK

* Iayos ang mga sanga at
talian o tadtarin at ibaon
upang maging pataba sa
lupa kasama ng iba pang
labi ng halaman

HUWAG isama sa ibang
basurang hindi
nabubulok

BUKO, BAO, BUNOT
NG NIYOG

* Ilagay sa sako na malinis
at tuyo

* Maaaring gawing materyal
sa iba't-ibang palamuti

* Lalagyan ng halaman o
pakapitan ng orchids

* Tadtarin, ibaon upang
maging pataba sa lupa

* Uling

HUWAG isama sa
tuyong basura

HUWAG itapon sa kung
saan

DISPOSABLE
DIAPERS

* Itapon ang dumi sa toilet
bowl, bago banlawan at
ibalot, at saka ibigay sa
trak ng basura

HUWAG ilagay agad sa
basurahan

TISSUE PAPERS,
BULAK

* Ibaon at gawing pataba sa
lupa

HUWAG ihalo sa
malinis na papel

SANITARY NAPKINS
* Ibalot ang bawat napkin sa

papel, bago ilagay sa
isang lalagyan, at saka
ibigay sa trak ng basura

HUWAG itapon nang
hindi nakabalot sa
papel



URI NG BASURA TAMANG GAWIN

PAPER PLATES,
PLASTICS, STYRO,
LATA, BOTE, TETRA
PACKS, ALUMINUM
FOIL

* Tanggalin ang tirang
pagkain, banlawan sa
hugas-bigas o
maligamgam na tubig

* Patuyuin sa sampayan o
alambre bago ilagay sa
lalagyan

* Maaaring i-recycle

HUWAG itapon ng
basa at may bahid ng
pagkain dahil
magiging sanhi ito ng
pagbaho.

GAMIT NA MANTIKA
AT SEBO

* Ilagay sa lalagyan ng
kaning-baboy.

* Maaring ihalo sa ibang
nabubulok na basura at
ibaon sa lupa

HUWAG itapon sa
lababo o kanal dahil
magiging sanhi ito ng
pagbaho at pagbara.

PINAGTALUPAN AT
TIRANG GULAY AT
PRUTAS

* Ilagay sa lalagyan ng
kaning-baboy

* Ibaon o gawing pataba sa
lupa

* Maaring ihalo sa hugas-
bigas at gawing
pantanggal ng sebo

HUWAG ilagay sa
plastik at ilagay sa
basura

KARNENG BAKA/
MANOK/BABOY/
KAMBING/USA

* Maaring isama sa kaning-
baboy, o ibaon para
maging pataba sa lupa

HUWAG agad itapon
sa basurahan dahil
magiging sanhi ito ng
pagbaho.

TUBIG NA GINAMIT
SA PAGHUHUGAS

* Salain sa balde
* Dagdagan ng tubig
* Ipandilig sa halaman
* Isama sa kaning-baboy

HUWAG itapon sa
lababo, kanal, o
drainage dahil
magiging sanhi ito ng
pagbaho at
pagbabara.

KARAGDAGANG ALITUNTUNIN

 Iwasan ang paggamit ng siga upang mawala and mga basura lalo na ang
plastik, styrofoam, mga de-kolor na papel at iba pa na nakakapagdagdag
sa “Dioxin” isang uri ng kemikal na nakakapagpabago ng klima at
nakapagpapainit ng panahon.

 Tirang langis ng makina. Maaring ibalik sa “service station” o gasolinahan.

MGA MALINIS AT TUYONG BAGAY NA MAAARING MAGAMIT MULI O IBENTA SA ECO-
AIDE O IBIGAY SA TRAK NG BASURA NA NASA MAAYOS NA LALAGYAN

- Aluminum foil - Bakal
- Baterya - Bote (basag at buo)
- Balat ng kendi - Karton
- Film ng kamera - Damit – luma o sira
- Electric fans at iba pang appliances - Gomang gulong
- Greeting cards - Lata
- Laruan - Papel
- Plastic na lalagyan, takip atbp. - Pens
- Tansan - Tira ng karpintero at sa konstruksyon
- Sigarilyo – upos - Straw – plastic

Manning the Lines of Defense

1.   Internalize
Do you know where your garbage goes? Do you care?
Advice straight from the heart of people who play the game everyday and
enjoy it.

2.  Tao, People. Be Informed.
 Know, understand, realize that you (and I) are the producer, supplier,

generator, creator of garbage.
 Good news: You (and I) are also the solution.
 Bottomline: Don't create garbage. Keep waste segregated.
 Make sure the nabubulok is composted and the rest recycled. Keep close

watch.

3.  Family. Household. Take action!
 Each One, Teach One. Help, check, monitor everyone.
 Invest in segregators, garden tools, pots, etc.
 Allocate space in the garden for composting and storage.
 Know where the nearest junkshop is or who buys recyclables – house to

house.
 Learn and do composting in different ways under or above ground. In

pots, cans, sacks, etc.
 Do it everyday until it becomes a habit.
Source:
“Doon Po Sa Amin”, 100 Models for Ecological Waste Management (Sefregating, Composting,
and Recycling) Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. Earth Day Network Philippines.


