Thirdhand Smoke

sa Maraming Yunit na Pabahay
Ang thirdhand smoke (THS) ay natitirang usok ng tabako
na naiwan kapag may naninigarilyo sa loob ng bahay. Ang
usok ay hindi basta-basta tinatangay ng hangin. Sa halip,
dumidikit ito sa ibabaw ng mga dingding, kasangkapan at
sahig gayundin sa buhok, balat at damit ng isang tao. Ang
natitirang nakalalasong usok ay namumuo sa paglipas ng
panahon at maaaring manatili sa loob maraming taon.1

Sino ang pinaka apektado?
Ang sinumang nakatira sa isang tahanan kung saan
pinapayagan ang paninigarilyo ay mas malamang na
malantad sa THS.2
Ang mga sanggol at bata ay maaaring malantad sa THS kapag
sila ay gumagapang o naglalaro sa sahig.1
Maaaring malunok ng mga sanggol
ang mga kemikal na nasa THS
kapag isinusubo nila ang mga
laruan o mga gamit sa bahay.1

Mga Panganib sa Kalusugan
Nagdudulot ang THS ng natatanging
panganib sa kalusugan dahil ang
natitirang usok ay nagkakaroon ng
reaksyon sa hangin para makagawa
ng karagdagang mga pollutant at muli
itong bumabalik sa hangin.1

Ang paglaki ng katawan ng mga bata ang pinaka
apektado ng THS kaysa sa matatanda.1

Pagkalantad sa Maraming Yunit na Pabahay

Nagbabago ang THS sa paglipas ng panahon at tuloytuloy na nagiging mas nakalalason. 1,2
Naipakita na ang pangmatagalang
pagkakalantad sa mga pollutant
na nasa THS ay nakapipinsala
sa mga selula at DNA ng tao, at
maaaring maiugnay sa panandalian
at pangmatagalang mga problema sa
kalusugan gaya ng hika at kanser. 1,3

Ang mga taong nakatira sa mga apartment ay nasa
mas mataas na peligro ng pagkalantad sa THS dahil
maaaring may mga dating nangungupahan na naninigarilyo
sa loob ng bahay.4
Ang mga batang nakatira sa mga apartment ay nagpapakita
ng mas mataas na antas ng pagkalantad sa mga
kemikal ng tabako.4
Sa mga lugar kung saan naganap ang substansyal na
paninigarilyo, ang mga pagkukumpuni tulad ng pagpapalit
ng mga dingding at kasangkapan ay maaaring
kailanganin para mabawasan ang mga antas ng THS.5

Paano Makatutulong ang Mga Patakaran sa
Pagbabawal ng Paninigarilyo sa Pabahay
Hindi maaalis ng
mga karaniwang
pamamaraan ng
paglilinis ang
thirdhand smoke.4
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Ang mga patakaran na pumipigil sa paninigarilyo sa mga
yunit at karaniwang mga lugar ay makatutulong para
protektahan ang mga nangungupahan mula sa
pagkakalantad sa THS.
Ang mga patakaran sa
pagbabawal sa paninigarilyo
ay makababawas din sa mga
problema sa paglilinis at
pagsasaayos ng mga yunit na
nasira ng natitirang usok ng THS.
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