
Upang makatipit ng Tubig at Elektrisidad
Mga Gabay

MAKAKALIKASAN





MAGTIPID NG TUBIG PARA SA BUHAY





MATIPID NG ELEKTRISIDAD PARA 
SA MAGANDANG KINABUKASAN
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BAHAY 
Patayin ang gripo habang 

nagsisipilyo. 

Maligo nang mas mabilis. 

Kapag maglilinis ng sahig, gumamit 
ng timba at pang-lampaso, huwag 

gumamit ng mga hose.
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GUMAMIT NG TUBIG
MAG-AKSAYA NG TUBIG

Ngunit
huwag 

Huwag gumamit ng hose sa 
paglilinis ng mga daanan at pasukan 
ng villa, gumamit ng mga walis at 
maliliit na pang-wisik ng tubig para 
kontrolin ang alikabok.

Sapat na ang 3 timba ng tubig para 
maglinis ng kotse, kaysa gumamit 

ng hose.
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PATAK NG 
PATAK
Ang ganitong uri 
ng pagpatak ay 
dapat maihinto.
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I-report ang anumang pagtagas 
na makita sa loob ng bahay. Kung 

maaari, ayusin ito o pigilan ang pag-
agos ng tubig. 

Palaging suriin ang ang mga 
swimming pool para sa mga tagas, 
i-report kaagad kung mayroon. 
Takpan ang mga ito kung hindi 
ginagamit.

Palaging suriin ang mga tangke ng 
tubig para sa mga tagas, i-report 

kaagad kung mayroon. 

Lagyan ng hose gun o nguso ang 
lahat ng mga hose para harangan 
ang daloy kung pansamantalang 
hindi kakailanganin
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Patayin ang lahat ng ilaw kapag 
hindi kailangan, at sa mga 

kuwartong walang tao.  

PATAYIN ang mga appliance na 
hindi ginagamit (plantsa, mga TV, 
sound system, bentilador, atbp.). 

BUKSAN ang pang-init ng tubig 
kalahating oras bago gamitin. 
PATAYIN ito kapag hindi kailangan. 
PATAYIN din ito tuwing tag-araw. 

Palaging linisin ang bumbilya dahil 
%10 mas mababa ang bisa ng 
maruming ilaw.
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I-set lamang ang iyong AC sa °24C

Linisin nang regular ang filter ng 
air-con (isang beses kada buwan).

Siguraduhing nakasarang maigi ang 
lahat ng mga pinto at bintana kapag 
NAKABUKAS ang air-con, para mas 

mabisang mapagana ang mga ito.

Gumamit ng mabibisang bumbilya 
gaya ng LED.
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KUSINA

Hugasan ang mga prutas at gulay 
sa mangkok, imbis na sa bukas na 

gripo. 

Kapag maghuhugas ng pinagkainan, 
sabunin muna lahat bago banlawan 
nang sabay-sabay.
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Kung gagamit ng awtomatikong 
panghugas ng pinagkainan, 
punuin muna ito bago it BUKSAN. 
Gayundin, punuin ng damit ang 
washing machine kung gagamitin.

Huwag gumamit ng bukas na 
gripo sa pagtutunaw ng nagyelong 
pagkain. Planuhin ito nang maaga 
at ilabas mula sa freezer kahit 
dalawang oras bago gamitin. 
Kung kailangan ang madaliang 
pagtutunaw, gamitin na lamang 
ang setting na defrost sa iyong 
microwave.

Kapag naghuhugas ng pinagkainan, 
gumamit ng pinaka kaunting 
sabong panghugas hangga’t 

maaari. Mababawasan nito 
ang kakailanganing tubig sa 

pagbabanlaw. 
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I-set ang temperatura ng ref para 
bagayan ang mga pagkaing ilalagay

Huwag bubuksan nang matagal ang 
ref kaysa sa kinakailangan.

Iwasang maglagay ng mainit na 
pagkain sa loob ng ref upang 
hindi tumaas ang pagkonsumo ng 
enerhiya ng ref.

MAGTIPID
NGAYON
MABUHAY
BUKAS
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HARDIN AT PAG-
LANDSCAPE

Pinakamahusay gawin ang 
pagdidilig nang maagang-maaga sa 
umaga o sa huling bahagi ng hapon 

Mas kaunting tubig lamang ang 
kinakailangan ng mga halaman 
tuwing tag-lamig, mas maikling 
panahon lamang ang gugulin sa 
pagpapatubig.

Tanggalin ang anumang damo 
dahil kumokonsumo sila ng hindi 
kinakailangang dami ng tubig. 

Magbigay lamang ng sapat na dami 
ng kinakailangang tubig at iwasan 

ang sobrang pagpapatubig.




