
Ang mga elektronikong aparato sa paninigarilyo, na karaniwang tinutukoy bilang mga e-cigarette, ay gumagamit ng baterya upang 
painitin ang solusyon na likidong nikotina na tinatawag na “e-liquid.” Ang uminit na likido ay lumilikha ng aerosol na nalalanghap 
papunta sa baga. Ang mga aparato ay may iba't ibang mga pangalan kabilang ang mga e-cig, hookah pen, vape, at mod.1 

Ang ilang mga e-cigarette ay ginawa para sa isang beses na paggamit at ang iba ay maaaring mai-charge muli at punuin ng 
e-liquid. Ang e-liquid ay madalas na nilalagyan ng lasa tulad ng prutas o kendi. Ito ang dahilan kaya nagiging popular ang mga ito 
sa mga tinedyer at kabataang adulto.1

Mga Panganib sa Kalusugan
Ang e-cigarette na aerosol ay naglalaman 
ng nikotina at nakapipinsalang kemikal, 
tulad ng usok ng tabako.1

Ang ilan sa mga kemikal sa aerosol ng 
e-cigarette ay kilalang sanhi ng kanser, 

kapinsanan sa bagong silang na sanggol, at iba pang 
mga problema sa kalusugan.1

Ang pangmatagalang pagkakalantad ay maaaring 
makaapekto sa pag-unlad ng utak ng mga bata at tinedyer.1

Mapanganib sa mga Bata 
Ang mga e-liquid ay may nakawiwiling mga lasa tulad ng 
bubble gum, cherry, at tsokolate na nakaaakit sa mga bata, 
na maaaring malasahan o mainom ang likido.1

Ang mga e-liquid ay nakalalason kapag 
nalunok. Kahit ang kaunting dami ay maaaring 
ikamatay ng isang bata.1

Peligro ng Pagsabog 
Ang mga baterya ng e-cigarette 
ay maaaring sumabog at 
maging apoy.2

Makaranas ng malubhang 
pagkapaso at masira ang mga 
ngipin sanhi ng pagsabog  ng 
kanilang aparato.2

Lubhang Nakahuhumaling 
Ang mga e-cigarette ay nakahuhumaling, kagaya ng mga 
pangkaraniwang sigarilyo1

Ang mga e-cigarette ay hindi nakatutulong sa mga tao na 
huminto sa paninigarilyo at maaaring magdulot sa mga 
hindi naninigarilyo na simulan ang paninigarilyo.1

Tumaas ang paggamit ng 
e-cigarette nang sampung 
beses sa mga mag-aaral na 
nasa hayskul mula 2011–2015.3

Ang mga kabataan na gumagamit ng 
e-cigarette ay apat na beses na mas 
malamang na simulan ang paninigarilyo 
ng mga karaniwang sigarilyo.4

Bakit Isasama ang mga E-cigarette 
sa mga Patakaran ng Pagbabawal 
sa Paninigarilyo sa mga Pabahay? 
Walong estado, kabilang ang California, ang nagbabawal na sa 
paggamit ng e-cigarette sa mga lugar ng trabaho, restawran, 
at bar para protektahan ang mga empleyado at tagatangkilik.3

Habang dumarami ang gumagamit ng e-cigarette, ang 
bilang ng mga pagsabog at sunog sa bahay ay malamang 
na tumaas.2

Ang pagdaragdag sa mga 
e-cigarette sa mga paghihigpit sa 
paninigarilyo sa pabahay ay isang 
madaling paraan para protektahan 
ang kalusugan ng iyong mga 
nangungupahan at limitahan ang 
pinsala sa ari-arian.
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