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Kaligtasan sa Daan 

 
• Ang inyong anak ay dapat uminom ng 

buong gatas, pinapasuso, o kumain ng 
yogurt ng hindi kumulang ng dalawang 
beses sa isang araw. 

• Ang mga batang mahigit na 14 na 
buwan dapat umiinom na sa tasa sa halip 
ng bote. 

• Bantayan ang inyong anak sa oras ng 
pagkain para sa mga palatandaan na siya 
ay busog na.  Huwag ipilit ang pagkain 
sa inyong anak. 

• Magtatag ng talatakdaan para sa mga 
oras ng pagkain.  Subukang magbigay 
ng mga pagkain sa almusal, tanghalian 
at hapunan at merienda sa 
magkakaparehong oras bawa’t araw. 

• Ang inyong anak ay dapat kumain ng 
magkakaibang 5 prutas at gulay araw-
araw.  

 
Para sa karagdagang impormasyon 
tumawag sa: 
Mga Babae, Sanggol at Bata (WIC) 

1-888-942-9675 

Pag-aalaga sa Ngipin 

• Ilagay ang inyong anak sa likod na 
upuan ng inyong sasakyan.  Ito ang 
karaniwang pinakaligtas na lugar 
sakaling may banggaan. 

• Ang mga batang wala pang 6 taong 
gulang at 60 libra ay dapat palaging 
nakasakay sa isang upuang panligtas.  
Ang mga bata na mas bata  sa 1 taon at 
kulang sa 20 libra ay dapat palaging 
nakasakay sa nakaharap sa likod na 
upuang panligtas.  

• Siguraduhin na ang inyong anak ay nasa 
upuang panligtas sa kotse sa bawat oras 
na sumakay siya sa sasakyan.  

• Siguraduhin na ginagamit mo ang 
upuang panligtas sa tamang paraan.  
Basahin ang mga direksiyon, o tawagan 
ang lokal na departamento ng pulisya 
para sa tulong. 

 

• Huwag ilagay ang upuan ng sanggol sa 
harapang upuan ng sasakyan na may supot 
na hangin. 

• Panatilihing nakatali ang sinturon mula sa 
upuan ng kotse sa mga balikat ng bata.  Ang 
guwarnisyon dapat nakaayos nang sa gayon 
isang daliri mo lang ang puwede mong 
palampasin sa ilalim ng dibdib ng inyong 
anak.  Ilagay ang klip ng dibdib sa pantay ng 
kili-kili.  

 
Para sa karagdagang impormasyon tumawag sa: 
Tagatulong sa Upuang Panligtas 
 1-800-745-7233 
Pambansang Pangasiwaan ng Kaligtasan sa 
Daang-Bayang Trapiko 
 1-800-424-9393 

• Ang mga sanggol ay hindi dapat pinapatulog 
na may boteng naglalaman ng pormula, 
gatas, katas, o soda. 

• Ang paglinis sa ngipin ng inyong anak ng 
labakara o malambot na sepilyo ng bata 
bawa’t araw makakatulong sa paghadlang 
ng pagbulok ng ngipin. 

• Siyasatin ang ngipin ng inyong anak para sa 
mga puting marka o maitim na mantsa.  
Tawagan ang dentista ng inyong anak kung 
may makita kang mga hindi karaniwang 
marka. 

• Tanungin ang inyong doktor/dentista kung 
kailangang gumamit ang inyong anak ng 
suplementong fluoride. 

 
 
 

Nutrisyon  

These educational handouts were developed for the “Staying Healthy” assessment tool 
provider handbook by a group of Medi-Cal managed care health plans.  For further 
information, please contact (213) 694-1250 x4246. 
 

Staying Healthy California  
Children 0 to 3 years old 



 
 

August 2004 Tagalog  

 

 
• Siguraduhing dalhin ang inyong anak sa 

doktor para sa kanyang mga bakuna.  
Kapag ipinanganak ang bata, hilingin na 
makita ang palatakdaan.  

• Sa kaso ng aksidenteng pagkalason 
tawagan ang Sentro sa Pag-kontrol ng 
Lason sa 1-800-222-1222 o 9-1-1. 

• Dapat palagi mong pinapahiran ng 
sunscreen na may SPF (Sun Portection 
Factor) ng 15 porsiyento o mahigit kung 
dalhin mo ang inyong anak sa labas. 

• Palaging patulugin ang inyong anak sa 
kanyang likod hanggang 1 taong gulang.  
Para sa karagdagang impormasyon 
tungkol sa SIDS (Sudden Infant Death 
Syndrome o Sintomas sa Biglaang 
Pagkamatay ng Sanggol) tumawag sa  
1-800-505-2742. 

• Subukang limitahan ang pagkalantad ng 
inyong anak sa segunda manong usok.  
Ang segunda manong usok ay usok na 
nalalanghap ng mga hindi naninigarilyo 
mula sa mga tao sa kanilang paligid na 
naninigarilyo.  Kung ikaw ay 
naninigarilyo, subukang tumigil o 
pumunta sa labas kung maninigarilyo.  
Ipinapakita ng mga pagsisiyasat na ang 
mga batang nakalantad sa segunda 
manong usok ay may mas maraming 
problemang medikal, kagaya ng 
impeksiyon sa tainga at hika.  

 
Para sa karagdagang impormasyon tumawag 
sa: 
Samahan ng may Kanser sa California 

1-800-ACS-2345  
Samahang Pambaga sa Amerika 

1-800-LUNG-USA 
Tulong na Linya sa mga Naninigarilyo sa 
California 

1-800-NO-BUTTS (English)  
1-800-45-NO-FUME (Spanish) 
1-800-778-8440 (Vietnamese) 
1-800-556-5564 (Korean) 
1-800-838-8917 (Mandarin/Cantonese) 
1-800-933-4TDD (TDDY/TTY) 
1-800-844-CHEW (Chewing Tobacco) 

 

 
Pangkalahatang 
Kalusugan at Kaligtasan 

MGA TALA MULA SA INYONG DOKTOR 
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