Secondhand Smoke

sa Maraming yunit na Pabahay
Ang Secondhand smoke (SHS) ay binubuo ng usok mula sa nasusunog na produktong tabako at usok na ibinuga ng naninigarilyo.
Ito ay nakalalasong sangkap na nagdudulot ng malubhang problema sa kalusugan para sa mga hindi naninigarilyo.1 Maraming
taong nakatira sa pampublikong pabahay ang lalong apektado ng SHS.2 Kabilang dito ang mga bata, matatanda, at mga taong
may kapansanan.2
Inuuri ng Ahensya ng Proteksyon sa
Kalikasan ng Estados Unidos ang SHS bilang
dahilan ng pagkakaroon ng kanser.1
Naglalaman ito ng daan-daang
nakalalasong kemikal kabilang ang
formaldehyde, arsenic, at hydrogen cyanide.1
Walang ligtas na antas ng pagkakalantad sa SHS.
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Mga Panganib sa Kalusugan
Ang paglanghap sa SHS ay nagdudulot ng malubhang
problema sa kalusugan ng mga bata at mga adulto.
Ang mga batang nakalantad sa SHS ay mas malamang
na dumanas ng:
• Biglang pagkamatay ng sanggol (SIDS) 1
• Bronchitis at pulmonya 1
• Mga impeksyon sa tainga 1
• Mga atake ng hika 1
Ang mga matatanda o
mga nasa tamang edad
nakalantad sa SHS ay mas
malamang na magkaroon ng:
• Kanser sa baga 1
• Sakit sa puso at stroke 1
• Mga problema sa paghinga1

41,000

Tinatayang nasa 41,000 na mga hindi
naninigarilyong adulto ang namamatay
kada taon dahil sa pagkalantad
sa SHS sa Estados Unidos.3

Sino ang nasa panganib?

1 sa 3

2 sa 5

Higit sa isa sa tatlong mga hindi
naninigarilyong nakatira sa paupahang
pabahay ang nakalantad sa SHS.2
Dalawa sa limang bata (kabilang ang
pito sa sampung batang mula sa
nasyong aprikano-amerikano) ang
nakalantad sa SHS.2

Secondhand Smoke sa Tahanan
Ang tahanan ang pangunahing lugar
kung saan nakalantad ang mga bata
sa SHS.2
Ang SHS ay maaaring kumalat sa mga
yunit sa pamamagitan ng mga bintana,
pintuan, dingding, pasilyo, at mga
daluyan ng hangin.2

Suporta para sa Pagbabawal ng
Paninigarilyo sa Pabahay
Sinusuportahan ng mga nangungupahan sa California ang mga
paghihigpit sa paninigarilyo sa pabahay para maprotektahan
ang kanilang sarili at ang kanilang mga pamilya:

61%

61% ng mga nangungupahan ang
sumusuporta sa mga pagbabawal sa
paninigarilyo sa loob ng mga yunit.4

69%

69% ng mga nangungupahan ang
sumusuporta sa mga pagbabawal
sa paninigarilyo sa mga karaniwang
panlabas na lugar.4
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