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N L E X H A R B O R L I N K P R OJ E C T

NEW CALOOCAN INTERCHANGE, C3 TO MEL LOPEZ BOULEVARD (FORMERLY R-10) BUKAS NA!

ni Micah Aquino

TUMINGIN NANG DIRETSO.
I-CHECK ANG KALIWA’T KANAN.
LINAWAN ANG MGA MATA.
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20 MINUTONG BIYAHE MULA QUEZON CITY HANGGANG R10

N L E X H A R B O R L I N K P R OJ E C T

NEW CALOOCAN INTERCHANGE, C3 TO MEL LOPEZ BOULEVARD (FORMERLY R-10) BUKAS NA!
PHOTO COURTESY : DIMITRI VALENCIA/PINOY JOYRIDE
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President for Project Management Fernando Autor, DPWH Secretary Mark Villar, NLEX Corporation Vice President for Tollway Development Engineering
Nemesio Castillo, DPWH Undersecretary Catalina Cabral, DPWH NCR Director Ador Canlas)

Ang elevated expressway na ito
ay isa sa mga solusyon sa mabigat
na daloy ng trapiko sa Metro Manila.
Higit na makikinabang dito ang
commercial vehicles o delivery
trucks na nagdadala ng iba’t ibang
produkto o kargamento sa pier dahil
ang karaniwang dalawang oras na
biyahe mula Mindanao Avenue
sa Quezon City papuntang Mel
Lopez Boulevard (na dating R-10)
ay magiging 20 minuto na lamang.
Inaasahang mapapaluwag ng
proyektong ito ang masikip na
trapiko sa mga local road dahil
magkakaroon na ng alternatibong
ruta ang mga truck na at hindi na nila
kailangang indahin ang truck ban.
Makatutulong din sa pagbangon
at pagpapayabong ng ekonomiya
ng bansa ang elevated road lalo pa
ngayong humaharap ang Pilipinas
sa krisis na dulot ng pandemyang
COVID-19. Ayon kasi sa mga

ekonomista, isa sa mga pangunahing
tagapagtaguyod ng ekonomiya ay
ang de-kalidad na road network.
Mapapabuti rin nito ang mobility
ng mga patungong pantalan, pati na
rin sa mga paliparan at development
areas sa buong Luzon.
Sa pagkakakumpleto ng NLEX
Harbor Link, sunod namang
aabangan ang NLEX Connector,
ang 4-lane, elevated expressway na
itinatayo sa ibabaw ng Philippine
National Railway lines.
Paiikliin naman nito ang biyahe
mula NLEX hanggang South Luzon
dahil durugtong ang daan sa Metro
Manila Skyway Stage 3 sa Sta. Mesa,
Manila.
Ang pamunuan ng NLEX ay hindi
lamang nagnanais na makatulong sa
pag-unlad, kundi maging katuwang
din sa maginhawa at ligtas na
paglalakbay.

Philippine Festivals
Bahagi ng mayamang kultura ng mga Pilipino ang selebrasyon. Mula sa maliliit hanggang sa
pinaka-enggrandeng rason ay pinaglalaanan natin ng panahon upang ipagdiwang.
Isa sa simbolo natin ng pagdiriwang ay ang pista kung saan ay may kani-kaniya tayong paraan
upang idaos ang mga ito. Ito ang pagbibigay halaga natin sa ating relihiyon, kabuhayan, at
pagkakakilanlan.
Narito ang ilan sa mga pinakakilalang pista mula sa iba't-ibang bahagi ng Pilipinas!
Bilugan ang mga Philippine Festival na makikita sa table na ito:

M

as mabilis at mas ligtas nang makakabiyahe patungo sa
Port Area sa Maynila sa pagbubukas ng 2.6-kilometrong
NLEX Harbor Link C3-R10 Section.
Pinangunahan nina Department of Public Works and
Highways (DPWH) Secretary Mark A. Villar at NLEX Corporation
President and General Manager J. Luigi L. Bautista ang opening
event ng nasabing bagong daanan.
kabuuang istorya sa pahina 2
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APO FIESTA – ANGELES CITY
APUNG IRU – APALIT, PAMPANGA
ATI-ATIHAN – KALIBO, AKLAN
BAGGAK SUMMER – BAUANG, LA UNION
BANGUS – DAUPAN, PANGASINAN
BAKYAT – NUEVA ECIJA
BOCAUE RIVER –BOCAUE, BULACAN
BUNTAL HAT – BALIUAG, BULACAN
CAMOTE – CASTILLEJOS, ZAMBALES
CARAGAN – MABALACAT, PAMPANGA
DIKIT – AURORA, ISABELA
DINAGYANG – ILOILO CITY, ILOILO
FESTIVAL OF LIGHTS – SAGADA, MT. PROVINCE
FIESTANG KULIAT – ANGELES CITY, PAMPANGA
GIANT LANTERN – SAN FERNANDO, PAMPANGA
HALAMANAN – GUIGUINTO, BULACAN
IMBAYAH – BANAUE, IFUGAO
KURALDAL – SASMUAN, PAMPANGA
LONGGANISA – VIGAN CITY, ILOCOS
LUGLUGAN PANCIT MALABON – MALABON CITY
MALATARLAK – TARLAC
MANGO – IBA, ZAMBALES
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MANO PO SAN ROQUE – VALENZUELA CITY
MASSKARA – BACOLOD
MINASA – BUSTOS, BULACAN
PAHIYAS – LUCBAN, QUEZON
PAMAYPAY NG CALOOCAN – CALOOCAN CITY
PANAGBENGA – BAGUIO CITY
PANDAWAN - PANTABANGAN, NUEVA ECIJA
PINDANGAN – SAN FERNANDO CITY, LA UNION
PLARIDEL HORSE – PLARIDEL, BULACAN
PULILAN CARABAO – PULILAN, BULACAN
PYESTANG TUGAK – SAN FERNANDO, PAMPANGA
SANTO NIÑO DE MALOLOS – MALOLOS CITY
SIBIT SIBIT – OLANGAPO CITY
SINGKABAN – BULACAN
SINUKWAN – SAN FERNANDO, PAMPANGA
SINULOG – CEBU
STRAWBERRY – LA TRINIDAD, BENGUET
SUMAN – AURORA, BALER
TANDUYONG – SAN JOSE, NUEVA ECIJA
TANGLAWAN – SAN JOSE DEL MONTE, BULACAN
TAONG-PUTIK – ALIAGA, NUEVA ECIJA
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BALITANG NLEX-SCTEX

Micah
AQUINO

MAG-RFID NA!

N

gayong
panahon
ng
COVID-19, mahalaga ang
may physical distancing o
ang pag maintain ng sapat na
distansya mula sa ibang taong
ating nakakasalamuha kaya naman
hinihikayat ng NLEX Corporation
ang bawat motorista, partikular
ang truckers at haulers na magsubscribe sa prepaid RFID.
Ang prepaid RFID ay isang
sticker na ikinakabit sa sasakyan

at ginagamit na pambayad ng toll.
Sa halip na magbayad ng cash sa
teller, daraan na lamang ang driver
sa RFID lane sa mga toll plaza. Sa
pamamagitan nito ay mao-observe
ang physical distancing at mas
mapapadali rin ang biyahe.
Maaaring magtungo sa RFID
installation sites sa mga toll plaza
sa Balintawak, Bocaue, Angeles at
sa customer service center sa San
Fernando mula Lunes hanggang

Sabado, 8:00 a.m. to 4:00 p.m.
upang maka-avail ng RFID.
Walang dokumentong kailangan
at libre rin ang pagpapakabit nito,
ang babayaran lamang ay ang
initial minimum load na P500
para sa Class 1 at P1,000 para
sa Class 2 at 3.
Bukod sa NLEX, magagamit din
ang RFID sa SCTEX, CAVITEX,
at CALAX.

MGA PROYEKTO SA NLEX-SCTEX,
TULOY ANG ARANGKADA!

N

ni Micah Aquino

agpapatuloy
na
ang
konstruksyon ng major projects
ng NLEX Corporation kabilang
na ang NLEX Connector, Subic
Freeport Expressway (SFEX)
Capacity Expansion, at ang heavy
maintenance ng Candaba Viaduct
matapos pansamantalang mabinbin
dahil sa enhanced community
quarantine na ipinatupad sa Luzon.
Kasalukuyang ginagawa ang
bored piling o paglalagay ng mga
foundation para sa NLEX Connector.
Ito ay ang 8-kilometrong elevated
expressway na magsisimula sa New
Caloocan Interchange, daraan sa
España, at idurugtong sa Metro
Manila Skyway Stage 3 in Sta. Mesa,
Manila. Layon ng expressway na ito
na paikliin ang travel time sa NLEX at
SLEX mula dalawang oras hanggang
20 minuto.
Ang capacity expansion ng SFEX
ay nagpapatuloy na rin at nasa

40% completion na. Ilan sa mga
konstruksyong kaakibat nito ay ang
pagtatayo ng dalawang karagdagang
expressway lane, dalawang bagong
tulay sa Jadjad at Argonaut, at isa
pang tunnel upang madagdagan ang
kapasidad ng kalsada at maging tigdalawang lane sa bawat direksyon.
Hindi rin magtatagal ay magiging
mas smooth na ang biyahe ng mga
motorista na bumabaybay sa Candaba
Viaduct dahil sinimulan na ang heavy
maintenance works sa nasabing
tulay. Kasalukuyang isinasagawa
ang emergency repairs sa ilalim
ng southbound bridge at isusunod
naman ang link slab repair upang
matugunan ang pangmatagalang
serbisyo ng istruktura.
Kapag natapos ang mga
proyektong
ito,
tiyak
na
maghahatid ito ng mabilis, ligtas, at
komportableng biyahe para sa lahat.

SFEX Tunnel

Candaba Viaduct

Santa
MALLARI

S

PATROL-TELLER? PATROLLER O PATTELER?

MGA BAYANING TUNAY!

ir, saan po kami mag-exit?
Papunta po kaming Baguio,
tanong ng motorista sa teller.
Napangiti si Teller... kadalasan
kasi sila ang napagtatanungan ng
motorista. Ngunit bakit nagbalik ng
tingin ang nagtanong na motorista?
Eh paano kasi, naka-uniform pala
na pang patrol ang akala niya ay
teller. Na-confuse ngayon ang ating
motorista. Tama ba tong kanyang
nakikita?
Aysus! Hindi nga po nagkamali
ng tingin ang ating motorista.
Sapagkat patrol nga po talaga
ang minsan makikita sa toll booth
na ating madadaanan. Bakit? Nang
dahil po sa nangyaring community
quarantine, nangailangan ang NLEX
at SCTEX ng mga magigiting
na volunteers na papasok para
maipagpatuloy ang pagbigay ng
serbisyo sa ating mga motorista.
Dahil sa quarantine, maraming
mga empleyado ng NLEX
Corporation ang nahirapan upang
makarating sa trabaho lalo na nung
mga unang linggo na ma-implement
ang ECQ. Mabuti na lamang taos
pusong nag volunteer ang ilan sa
ating magigiting na patrol.
May mga volunteer tayong
nag-teller muli kahit na Patrol na
sila ngayon. Mga dating teller
na nag decide na maging Patrol
Officer. Sila ay walang iba kundi

sina Patrol Christopher Catolico,
Patrol Elmerson Gabriel at Amado
Torres III.
Meron din tayong volunteers mula
sa mga batikan ng patrol, na kahit
memorized na kahit pa nakapikit ang
pagiging patrol ay nag-volunteer pa
ring mag teller upang makatulong
sa ating kumpanya. Ang magigiting
na mga Patrol ay sina Patrol Edgardo
Diaz, Allan Dollete, Erlie Arellano
at Christopher Ignacio. Kasama rin
ang mga baguhan nating patrol na
sina Patrol Francis Loyd Ramirez,
Emmilio Castillo, Don Balatbat,
Ryan Rivera, Ralph Lubo at Rover
Tadeo. Siyempre, di rin nagpahuli
sa pag volunteer ang ating mga
kasamahan sa SCTEX na sina Patrol
Christopher Rabosa, Ian Pangilinan
at Brylle Martinez.
Hindi nila lahat sukat akalaing sila
ay magiging Patrol-Teller ngunit ito
kanilang ginampanan para sa iisang
layunin…ang MAKATULONG.
Marahil, tunay ngang sa oras
ng krisis, COVID-19 days man o
hindi, kusang lumalabas ang mga
mabubuting tao upang tumulong,
sila ay maituturing nating mga bayani
sa makabagong panahon. Mga
bayani na handang magsakripisyo
sa panahon ng pangangailangan.
Ang ating mga patrol na handang
maglingkod sa ano mang paraan.
Maraming salamat! Mabuhay kayo!

STOPOVER

UMIWAS SA COVID-19,
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BUHAY DRIVER

NLEX-SCTEX DRIVERS:

“PAANO KAYO NAG-IINGAT SA TRABAHO NGAYONG MAY COVID19?”

Matindi man ang banta ng COVID-19 ay
hindi pa rin nito matitinag ang katatagan ng
mga service drivers—o ng tinaguriang mga
“piloto” ng NLEX-SCTEX.
Tuloy-tuloy ang operasyon ng aming mga
expressways dahil ligtas na nakararating ang
mga empleyado sa kani-kanilang mga trabaho.
Salamat sa mga magigiting na NLEX-SCTEX
drivers na maingat na binabaybay ang kalsada
at sinusuong ang bawat checkpoint, masundo
lamang at maihatid nang ligtas ang bawat isa
sa amin.

Belle
BUGADOR

Sa kasalukuyan, hindi lamang mga empleyado
ng NLEX-SCTEX ang kanilang hinahatid at
sundo, kundi pati na rin ang ilang medical
frontliners ng mga ospital na kabilang sa
MVP group of companies. Ilan sa mga driver
ay piniling mag-stay-in sa opisina at tinitiis na
malayo sa kanilang pamilya, masiguro lamang
ang kaligtasan ng mga mahal sa buhay.
Nananatiling buo ang loob ng mga NLEXSCTEX drivers bagama’t may panganib
na nakaambang sa araw-araw nilang
pakikipagsapalaran sa kalsada. Kung kaya’t
inalam na rin namin kung paano nga ba sila
nag-iingat sa kanilang trabaho ngayong may
COVID-19?”

ANG TUNAY NA TAGUMPAY AY NASA
PATULOY NA PAGPUPUNYAGI

ni Jenna Angeles

N

agsimula ang FM Reyman
Trucking Services, Inc. noong
1980 na noon ay kilala pa bilang
Velman International Port Services
Inc. Ayon kay Don Manebo,
Presidente ng FM ReymanTrucking,
“kahanga-hanga ang aking mga
magulang, sa kanilang pagtitipid ay
nabili nila ang kanilang unang trak.”
Dahil sa sipag at tiyaga ng mga
magulang niya ay nakapagtapos
sya sa abroad at nakapag-aral din
sa UP College of Law at ngayon
nga ay isanang abogado na siyang
namamahala ng kumpanya.”
Ang kanyang ama ay isang
empleyado noon sa bangko at ang
kanyang ina naman ay guro ngunit
sa isang customs brokerage office
nakapagtrabaho. Ang kanyang
ina ay isang matapat, masipag, at
dedicated na empleyado. Ito ay
pinahalagahan ng kanyang boss at ng
kanilang mga kliyente, sa kalaunan
ay nabigyan siya ng pagkakataon na
maging kasosyo sa negosyo. Ngunit
sa hindi inaasahang pangyayari ay
napilitang magsarili sa negosyo ang
kanyang ina.
Mabilis namang nakuha ng magasawa ang tiwala ng mga kliyente. Sa
kanilang pagsisikap at magandang
pagseserbisyo sa kanilang mga
kliyente ay lumago ang kanilang
negosyo. Mula sa isang trak, untiunti itong lumago hanggang sa
magkaroon na sila ng tatlumpu’t
limang (35) units. Hindi lang mga
trak ang nakuha nila kundi pati na rin
ang mga barge, tugboat at crane.
Dahil sa patuloy ang paglaki ng
negosyo, kinailangan ng ibigay ng
kanyang ama ang buong oras niya
sa operasyon upang matulungan
ang kanyang ina. Nagsumikap silang
magtrabaho, madalas may mga araw
na walang tulog upang matiyak na
ang operasyon ng kumpanya ay
tumatakbo ng maayos.
Ang mga pangunahing kliyente
nila ay mga steel importer at
manufacturer. Trucking at customs
clearing services ang mga serbisyo

na binibigay ng kumpanya. Kabilang
sa kanilang mga kliyente ay ilan sa
pinakamalaki at pinagkakatiwalaang
mga steel companies na tumutulong
sa pagpapaunlad ng ating bansa.
Noong 1990’s ay kinilala ang
kanilang kumpanya bilang leading
brokerage/trucking service company
na humahawak ng mga steel product.
Taong 2000 ay dumaan sila sa
isang pagsubok, dahil sa pagbagsak
ng industriya sa pag-import ng
bakal, kinailangan ng kumpanya
i-streamline ang operasyon nito at
bawasan ang bilang nga mga trak
at equipment. Mabuti na lamang at
kahit na nabawasan ang kanilang
mga trak ay nagpatuloy pa rin ng
maayos ang kanilang operasyon.
Di naglaon at ang pamamahala
ng kumpanya ay naipasa na sa
susunod na henerasyon, kasama na
rito ang malaking responsibilidad na
maipagpatuloy ang pagbibigay ng
magandang serbisyo sa mga kliyente,
pag alaga sa mga empleyado at
sa publiko. Ayon kay Don, dahil sa
kanilang ginagawa, nagsisilbisilang
instrumento ng Diyos upang
makatulong at makapagbigay ng
serbisyo sa publiko. “Lubos kaming
nagpapasalamat sa responsibilidad at
pagkakataong ibinigay sa amin dahil
ito ang pinagkukunan ng kabuhayan
ng aming pamilya at mga empleyado
ng kumpanya.”
Minsang pang hinamon ng
panahon ang kumpanya nang
dumating ang tinatawag na
globalization.
Tumaas
ang
pamantayan
pagdating
sa
equipment, technology, regulasyon,
safety practices at skills. Tinanggap
nila ang hamong ito at itinuring na
magandang pagkakataon upang mas
mapabuti ang kanilang pamamalakad
ng negosyo at maging global
standard ang kanilang mga pasilidad,
equipment at mga proseso. Nakita
rin nila ito na oportunidad upang
mapalago at mapagbuti ang kanilang
serbisyo.
Ang isa sa naging susi sa

“Sumusunod po ako sa social distancing.
Palagi rin akong nakasuot ng mask,
naghuhugas ng kamay at nag-aalcohol.
Araw-araw din ako umiinom ng vitamins
pangontra sa virus.”
– ADRIAN

tagumpay ng Reyman Trucking ay
ang kanilang reliability. Ginagawa
nila ang lahat upang matugunan ang
mga pangangailangan ng kanilang
mga kliyente kasama na rin ang
kanilang pambihirang customer
service. Malaki ang pagpapahalaga
nila na mapanatag at makatulog nang
maayos ang kanilang mga kliyente
dahil sa isip nila ay nasa mabuti at
maayos na kamay ang kanilang
mga kalakal. Pinahahalagahan din
ng Reyman Trucking ang pagiging
matapat sa mga kliyente, sa mga
katrabaho at sa lahat ng mga kasama
sa industriya. Ang mga ito ang
naging pangunahing pundasyon ng
pamilya sa kanilang pagnenegosyo at
sa personal man nilang mga buhay.
Patunay nito ay ang patuloy na
paglago ng kumpanya sa loob ng
apatnapung taon.

Isa
rin
sa
magandang
pamamalakad nito sa negosyo ay
ang mahusay na pangangalaga
nila sa kanilang mga empleyado.
Upang mas maging mahusay ang
kanilang mga driver ay ina-update
nila ang skills at kaalaman ng mga
ito. Patuloy ang pagsasagawa
nila ng safety and skills training
para sa mga driver at helper dahil
importante ang kaligtasan nila, ng
kanilang mga kargamento at kanilang
mga kasabayan sa pagbiyahe. Mga
professional safety trainor at speaker
mula sa TESDA, LTO at LTFRB ang
nagko-conduct ng mga trainings.
Mayroong din silang road safety
seminar para sa mga driver na
pina-facilitate naman ng NLEX
Corporation.
Bukod pa sa mga training at iba
pang benepisyo na ibinibigay ng

kumpanya, itinuturing din nila ang
kanilang mga empleyado bilang
isang kapamilya. Sa katunayan, alam
ng mga driver at helper kung paano
nag-umpisa ang kanilang kumpanya.
Dahil sa maganda nilang pakikitungo
sa kanila, sama-sama silang nagtatrabaho para patuloy na mapalago
ang Reyman Trucking. Alam kase
ng mga empleyado na hindi sila
pababayaan ng pamunuan nito.
Sa pagkakaroon ng magandang
trabaho, patuloy nilang mabibigyan
ng magandang kinabukasan ang
kanilang pamilya.
Nawa ay maging huwaran sa iba
pang kumpanya at operator ang
Reyman Trucking sa pagbibigay
ng kalidad na serbisyo sa publiko,
pagiging ligtas sa daan at
pangangalaga sa kanilang mga
empleyado.

“Bago umalis ng bahay ay nagsusuot
na ako ng mask at gloves. Lagi din ako
nag-aalcohol at nagdi-disinfect sa opisina.
Pag-uwi naman ng bahay ay binababad
ko ang aking maruming damit sa timba na
may mainit na tubig at saka naliligo muna
ako bago makihalubilo sa aking mga anak
at asawa.”
– ROMEL

“Sumusunod po ako sa social distancing
at parati po akong naka-mask. Nagsasanitize din ako ng service bago at
pagkatapos gamitin. Lagi ko rin po pinagdarasal na sana ay protektahan kaming
mga driver at ang aming buong pamilya.”
– BERNARDO

“Bago magsundo ng empleyado ay
nililinis at dini-disinfect ko po muna ang
sasakyan. Parati rin akong naghuhugas
ng kamay at nag-aalcohol. Stay-in po ako
sa opisina. Mas safe po kasi ito para sa
aking pamilya, lalo na sa mga kasama
kong seniors.”

“Parati po ako naka-face mask,
naghuhugas ng kamay at may baon na
alcohol. Pinapanatili ko rin pong malinis
ang aking katawan upang makaiwas sa
virus.”
– CRISTIAN

– ARNEL

“Lagi po akong may baong alcohol,
nagpapa-check ng body temperature,
at nagdi-disinfect ng sarili, pati ng mga
dala kong gamit. Kumakain din ako ng
masustansyang pagkain at umiinom
ng vitamins. Sumusunod din ako
social distancing. At higit sa lahat ay
nagdadasal.”
– ZOBEL

“Nagma-mask at palaging nag-spray
ng alcohol sa kamay. Importante rin na
i-disinfect ang sasakyang minamaneho."
– DARIO

“Lagi po akong naka-mask at gloves sa
kamay. Madalas din akong maghugas ng
kamay o kaya’y mag-alcohol. Dala-dala ko
rin ang alcohol saan man ako magpunta.
Pag-uwi naman ng bahay ay naliligo
muna ako at saka nilalagay sa plastic
ang maruming damit, ini-i-spray ko ito
ng pang-disinfect at hinihiwalay sa ibang
labahin.”

“Palagi po akong nagsusuot ng face
mask, nagpapahid ng alcohol, at umiinom
ng vitamins. Lagi ko ring nililinis at
dini-disinfect ang sasakyan bago at
pagkatapos gamitin.”
– DIONELL

“Lagi po akong may suot na face mask at
nag-aalcohol. Nagsa-sanitize rin ako ng
sasakyan bago at pagkatapos gamitin.
Pagkauwi naman ay diretso na akong
naliligo at nag-aalcohol ulit.”
– ALVIN

– GUSAREM

“Sina-sanitize ko po ang aking sasakyan
para ligtas ako at ang aking pasahero sa
sakit na COVID-19. Dapat din ay palaging
malinis sa katawan para hindi mahawa ng
sakit.”
– GERALD

“Lagi ko pong sinusunod ang protocol ng
kumpanya para sa safety ko at ng aking
pasahero, kaya laging nakahanda ang
aking PPE, alcohol at sanitizer. Palagi
rin po akong umiinom ng vitamins at
maraming tubig para hindi ma-dehydrate.
Pagkauwi galing trabaho ay dini-disinfect
ko muna ang aking sarili, at mga dalang
gamit bago pumasok ng bahay.”
– NICO

USAPANG DRIVER
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SINA MARVIC AT MARVIN: MGA BAYANI SA HARAP NG MANIBELA

“Masaya sa pakiramdam ang
pagtulong sa tao lalo kung ito ay
bukal sa kalooban mo at walang
hinihinging kapalit.”
N
gayong ang bansa ay lumalaban
sa krisis na dala ng COVID19,
may mga ilang pambihirang kwento
mula sa mga ordinaryong tao ang
maaari nating kapulutan ng aral.
Ang magkapatid na driver na
sina Marvic at Marvin Leonardo
mula sa Plaridel, na salat man sa
yaman at may kanya-kanya ring
kakulangan at pangangailangan
ngayong may pandemya, ay patuloy
pa ring ginagamit ang kanilang
skills upang makapag-ambag sa
kanilang komunidad.
Ang Brgy. Sto. Nino sa Plaridel,
Bulacan ay ikalawa sa pinakamalaking
barangay sa lugar na may higit
kumulang 12,000 residente. At
ngayong patuloy ang pagtaas
ng bilang ng COVID19 cases sa
bansa, puspusan ang aksyon ng
kanilang lokal na pamahalaan upang
maprotektahan ang kanilang mga
constituent. Upang maisakatuparan
ito, nangailangan ang barangay ng
manpower na higit pa sa bilang ng
mga empleyado nito. Hindi naman
sila nabigo sa kanilang panawagan
sa mga boluntaryo—ang mga silent
heroes sa gitna ng krisis.
Si Marvin, 25 taong gulang, ay
isang jeepney driver bago tumama
ang COVID 19 sa bansa. Maagang
namulat sa pagmamaneho ang
butihing haligi ng tahanang ito.
Tuwing Huwebes, Sabado at Linggo
ay bumIbyahe si Marvin sa rutang
Malolos, Pulilan at Plaridel via NLEX.
Bago ang pandemya ay marangal na
itinataguyod ni Marvin ang kanyang
isang taong anak at ang edukasyon
ng kanyang asawa.
Si Marvic naman, isang 23 taong
gulang na binata, ay truck driver
naman sa isang kumpanya ng
cosmetics sa Plaridel. Nagdedeliver
siya ng mga sabon at iba pang mga
produkto sa sa kalakhang Maynila,
Bulacan at ibang bahagi ng Central
Luzon. Nagsimula sa pagiging tricycle
driver at jeepney driver, naka-focus
lamang siya noon sa pagtulong sa
pamilya.
Ngunit nang ipatupad ang
Enhanced Community Quarantine,
napilitang tumigil ang magkapatid
sa kani-kanilang hanapbuhay. Hindi
naging hadlang ang pandemya
upang magamit nila ang kanilang
oras ng kapaki-pakinabang. Nang
malamang kulang ang mga driver
ng barangay, nagboluntaryo ang
dalawa upang maging katuwang
sa paghahatid ng relief goods sa
buong komunidad ng Sto. Nino.
Sa kasalukuyan, limang beses nang
nakakapagmaneho si Marvin at tatlo
naman si Marvic upang maghatid
ng pagkain sa bawat pamilya sa
Sto. Nino.
Pang-unawa at malasakit ang
baon ng mga magigiting na driver
sa kanilang pagmamaneho at

pagbabahay-bahay. Hindi lamang
virus ang kalaban ng mga tao, ang
lahat ay nagnanais din na matugunan
ang
kanilang
pangunahing
pangangailangan. Kung kaya’t may
mga pagkakataong hinaharap ng
dalawa ang mga tanong mula sa
mga residente. Ngunit sa kabila ng
mga hamong ito, mas matimbang
pa rin ang makita nila ang tuwa sa
mga mukha ng karamihan sa kanilang
hinahatiran.
Sa kanilang pagmamaneho dala
ang relief assistance ng pamahalaan,
inoobserba ng magkapatid ang
social distancing at pagsusuot ng
protective gear. Kung minsan ay
bumibyahe sila patungong Nueva
Ecija upang makapag-angkat ng
bigas na ipamimigay sa mga tao.
Gaya ng kanilang kaligtasan, batid
din ng dalawa ang kahalagahan ng
kanilang serbisyo upang matugunan
ang pangangailangan ng bawat
mamamayan sa kanilang lugar.
Ika nga ni Marvic, “masaya sa
pakiramdam ang pagtulong sa tao
lalo kung ito ay bukal sa kalooban
mo at walang hinihinging kapalit.”
Dagdag pa ng kanyang kuya, “sa
ngayon ay ito ang kaya namin
at naiisip naming paraan upang
makapag-ambag sa lipunan.”
Pasasalamat. Ito ang madalas
na iuwi ng magkapatid buhat sa
pagmamaneho ng relief goods
para sa kanilang mga ka-barangay.
Sa katunayan, malaking katuwaan sa
kanila ang dulot ng mga karanasang
gaya ng pagbibigay ng tinapay at
inumin ng ilang residente bilang
pasasalamat at appreciation sa
kanilang paglilingkod.
At kung matapos na ang
Community Quarantine, nais mang
bumalik ni Marvin sa pagmamaneho
ng jeepney, mas mainam pa rin
sa kanya na ikonsidera ang “new
normal” at makipagtulungan sa
kung ano ang mithiin ng pamahalaan
upang mapuksa nang tuluyan ang
COVID19. Si Marvic naman ay
nais mag-focus sa pagbangon at
makasabay sa demand ng trabaho
bilang truck driver.
Sa panahong ito, bukod sa
kalusugan ng kanilang pamilya,
inaalala ng magkapatid ang
kapakanan ng mga frontliners. Kung
may maipapayo sila sa kanilang
mga kapwa mamamayan, ito ay
ang pagsusumikap na manatili sa
bahay upang tuluyan nang mawaksi
ang COVID19 sa bansa. Sila naman
ay patuloy pa ring maglilingkod
at sasagot sa tawag ng kanilang
komunidad bilang mga driver na
taga-mobilize ng iba’t ibang esensyal
na pangangailangan nito. Payak man
at tahimik ang gampanin, maituturing
din silang mga bayani sa gitna ng
pandemyang ito.

ni Airyn Gimeno

AKSIYON NG NLEX
SA COVID-19
GLOBAL PANDEMIC

GCQ

ni Alan Cariño

Michael
MALLARI

GENERAL COMMUNITY QUARANTINE
K

Marvic Leonardo

aramihan sa mga lugar sa
Pilipinas ay nasa ilalim na ng
General Community Quarantine
o GCQ.
Ang mga sumusunod ang mga
itinakdang guidelines para sa
General Community Quarantine:
1. Sa lahat ng oras ay dapat
masunod ang minimum health
standards

Marvin Leonardo

2. Tanging ang pagbili ng
essential goods at ang pagpasok ng
empleyado sa opisina o industriya
pinayagang mag-operate

O

nce again, humaharap
na naman tayo sa isang
matinding pagsubok. This time,
isang global pandemic ang ating
kinakalaban. Ang COVID-19 ay
mabilis kumalat at pumatay na ng
libu-libo at halos nasa 3 milyon
na ang nagkaroon nito.
Hindi ito napaghandaan ng
sinuman, kahit ang mga mayayamang
superpowers o first world countries
ay nabigla rin ng pandemic na ito.
Patuloy pa rin ang pagtaas ng global
count at ito ay hindi pa rin mapigil.
Sa ngayon ay wala pa ring bakunang
makakagamot dito.
Noong nakakaraang mga buwan,
ang pinaghandaan natin ng todo ay
ang posibilidad ng “The Big One”
na lindol bunsod ng malawakang
kampanya ng Phivolcs, kaya lahat ng
resources, logistics, communications,
policies at committees ay nakatuon
dito, ngunit itong pandemic ay wala
sa plano.
Sa mata ng mga safety
practitioner, importanteng huwag
mag-panic. Magplano ng maganda
at epektibong mitigating measures
o solusyon upang mabawasan ang
mga damaging effects ng isang
krisis lalo na’t kung properly guided
at heavily involved naman ang
management ng isang kumpanya.
Sa mga ganitong krisis,
napatutunayan ang tatag at
dedikasyon ng isang organisasyon.
Ang halimbawa nito ay ang

Management Committee ng NLEX
Corporation. Ang tibay ng kanilang
liderato. Hindi sila nagpadaig ng
takot bagkus ay naglagay sila ng
mga pagbabago sa operasyon ng
NLEX at SCTEX.
Araw araw, ay nagtitipon
sila upang pag-usapan at pagdesisyonan ang mga mitigating
measure na dapat implement
upang i-address at mag-comply sa
Department of Health at sa World
Health Organization quarantine
guidelines. Ito ay habang sinisiguro
pa rin ang unimpeded flow of traffic
ng mga essential goods para sa ating
mga kababayan at mga frontliner
na kinakailangang dumaan sa NLEX
at SCTEX.
Ang karamihan sa measures na
ito marahil ay magiging parte na ng
“new normal” na setup lalo na sa
operasyon ng expressway. Ang “new
normal” na tinatawag ay ang mga
pagbabago na may malaking epekto
sa kabuuan ng operasyon at pati na
rin sa personal na buhay ng bawat isa
sa atin. Bukod sa pagsusuot ng face
masks at rubber gloves, paggamit
ng alcohol sa kamay at disinfectants
sa mga opisina, kabilang sa mga
naging pagbabago sa expressway
operations ay ang mga sumusunod:
• Paglalagay ng protective
curtains sa mga toll booths at
Customer Service counters as
additional protection ng mga
personnel at customer.

• Paglalagay ng mga alcohol,
hand sanitizers at foot bath sa mga
compound at building entrances.
• Pag-spray ng disinfectants sa
mga gulong ng mga sasakyan na
pumapasok sa mga compound.
• Paggamit ng thermal scanner
sa compound entrances at kung
mataas ang temperature reading
ay ilalagay muna pansamantala ang
tao sa isang holding area.
• Sa loob ng opisina, kung may
nakaramdaman naman ng Covid-like
symptoms, agad siyang iaassess ng
Doctor at Nurse.
• Pag-implement ng social
distancing sa lahat ng shuttle
services, waiting areas, canteens,
meeting rooms at opisina, mapaoperations man o mga construction
site.
• Paglalagay ng partitions sa mga
workstation bilang proteksyon at
upang maiwasan ang paglipat-lipat
ng virus dala ng hangin.
• Naglagay din ng mga linya sa
mga hallway upang magkaroon ng
gabay kung saan maglalakad ang
mga personnel.
• Kung kinakailangan namang
mag-meeting, ine-encourage
ng kumpanya ang paggamit ng
teknolohiya para sa online meetings
at video conferences.
• Pag-postpone muna ng mga
mass gatherings upang makaiwas
sa virus.

professional, scientific, technical
at iba non-leisure services,
barbershops at iba pang personal
care services, non-leisure wholesale
at retail, hinihikayat din silang
magsagawa ng alternative work
arrangements
7. Limitadong operasyong ng
mga malls at shopping centers
maliban sa leisure establishments
at services. Hindi rin pinapayagang
pumasok ang mga edad 21 pababa
at 60 pataas maliban lang kung
kailangan bumili ng essential goods.

3. Sinumang nasa edad 21
pababa at 60 pataas, mayroong
immune deficiency, comorbidities
o health risk at buntis ay dapat
manatili sa loob ng kanilang
mga tahanan maliban lang kung
kailangan talaga lumabas para
bumili ng essential goods o
pumasok sa trabaho na nasa listahan
ng mga pinayagang industriya.

8. Mahahalagang public at
private construction projects tulad
ng sewerage, water service facilities,
digital works, health facilities at
mga priority projects na pinayagang
mag-operate ng DPWH.

4. Maaari magbukas ang mga
government agencies o magsagawa
ng alternative work arrangements.

10. Ang mga hotes at tulad nito
ay hindi pinapayagang mag-operate
maliban sa mga sumusunod:
a. Sa mga lugar na labas sa
Luzon, mga guests na existing
booking accomodations para sa
mga foreigner simula Mayo 1, 2020;

5. Ang mga accredited diplomatic
mission at international organization
ay maaari mag- operate sa
kapasidad na 50 porsyento o
magsagawa din ng alternative
work arrangements.
6. Ang mga sumusunod na sector
ay maaari nang mag-operate:
a. Category I IndustriesAgrikultura, fishery, forestry
industries, food industry at food
supply chain business kasama ang
food retail establishments tulad ng
supermarket, groceries at food
preparation na take-out at delivery
services, food delivery service,
health-related establishments,
logistics sector, information
technology, telecommunication
at media.
b. Category II Industries- Mining
at ibang manufacturing, exportoriented, electric commerce
company, delivery, repair at
maintenance, housing at office
services, hinihikayat din silang
magsagawa ng alternative work
arrangements
c. Category III IndustriesFinancial services, BPO, legal at
accounting, auditing services,

9. Ang mga amusements, fitness
establishments at tourism industries
ay hindi pinapayang mag-operate

b. Mga guests na may existing
long term booking accommodation;
c. Distressed OFW, Filipino o
foreign nationals;
d. Repatriated OFW na dumaan
sa approved quarantine protocols;
e. Non- OFW na kinakailangang
sumailalim sa mandatory facilitybased quarantine;
f. Healthcare workers at mga
empleyadong pinayagang pumasok
sa mga nabanggit na industriya;
11. Suspendido ang physical
classes hangga’t nasa General
Community Quarantine.
12. Ang mass gatherings ay
mahigpit pa rin ipinagbabawal.
13. Ang iba’t ibang uri ng
transportasyon ay pinapayagang
mag-operate sa pinakamababang
kapasidad alinsunod sa mga
guidelines nilabas ng DOTr.

KALIGTASAN SA DAAN
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OVERHEAT
SA TAG INIT

Reggie
MACAPAGAL

TOP LOAD

S
G

ulay, prutas, bisikleta, at gamit
pambahay, ilan lamang ito
sa mga kinakarga ng ibang mga
drayber sa ibabaw ng kanilang
mga sasakyan.
Ito ay di ligtas na gawain at
maaaring maghatid ng kapahamakan
sa drayber at ibang mga motorista.
Sa ilalim ng Land Transportation
and Traffic Code section 32,
ipinagbabawal ang magsakay

N

asa kahabaan ka ng biyahe ng
biglang….
Driver: Umuusok ang makina ko.
Nag-overheat. Bakit kaya? Ano kaya
naging problema? Nakupo! Sumabog
pala yung radiator hose ko. Tsk.
Tag-init na naman mga ka RodTrip.
Sigurado, marami na namang
sasakyan ang titirik dahil nagoverheat ang kanilang makina. Bakit
nga ba nangyayari ito sa makina?
Paano ba ito maiiwasan?
Maraming dahilan kung bakit nagooverheat ang makina. Pag-usapan
natin yung mga simple at yung may
magagawa tayo bilang driver.
Ang isang karaniwang dahilan ay
ang problema sa cooling system.
Kasama dito siyempre ang radiator,
radiator hose, cooling fan, water
pump, engine coolant at engine oil.
Simulan natin sa radiator, dito
pinalalamig ang engine coolant na
nagmumula sa reservoir patungo sa
makina. Kailangan nating panatilihing
nasa magandang kundisyon ang
radiator ng ating sasakyan. Kadalasan
kasi ay nagbabara ito dahil sa dumi
o kalumaan. Karaniwan ito sa mga
may edad o lumang sasakyan. Kaya’t
kung kinakailangan na ay mabuting
ipa-overhaul na ito. Kung sakaling
hindi na kaya ng overhaul ay mas
mainam na magpalit na lang ng
bagong radiator.
Ang radiator hose naman ang
dinadaluyan ng engine coolant
galing sa radiator patungong makina
at pabalik ng radiator. Ang pagsabog
ng radiator hose ay isang senyales
na may kalumaan na ito o kaya ay
hindi na kinaya ang sobrang lakas na
pressure kaya nag-overheat. Dapat
siguraduhing walang leak o tagas
ang radiator hose, maging ang mga
dugtungan nito mula sa makina at
sa radiator. Kung luma na ang mga
hose ay mas mabuting palitan na ito
ng matibay at magandang klase.
Ang cooling fan ang siyang
tumutulong upang mapalamig ang
makina. Ang hangin na ibinubuga
nito ang siyang nagpapalamig sa
engine coolant na nasa loob ng
radiator. May required na rpm o

Cranie
MIRANDA

MGA HAKBANG UPANG
COVID-19 AY MAIWASAN!

revolution per minute ang fan ng
lahat ng sasakyan. Kung mas mabagal
pa ang ikot nito kaysa sa minimum
required ay maaari itong maging
dahilan ng pag-overheat. I-check
din natin ang mga blades ng fan,
kung may basag, pingot o deformed
na ay maiging palitan na agad ito.
Ang water pump naman ang
siyang nagpu-push ng tubig papasok
ng engine o makina. Ang karaniwang
pagkasira nito ay dahil sa kalumaan o
di kaya’y sa sobrang dumi na. Dapat
nasa maayos na kundisyon ang water
pump upang makapag-supply ito ng
sapat na tubig o coolant sa ating
makina.
Ang engine coolant naman ay ang
likidong nagpapalamig ng makina.
Karaniwang meron ito sa mga bago
pang sasakyan. Sa mga may kalumaan
na ay tubig na ang kanilang inilalagay.
Makatutulong din na i-check natin
ang reservoir paminsan-minsan upang
malaman natin kung kailangan nang
magdagdag ng coolant o tubig.
Maaari rin natin itong gawing
basehan kung mayroong leak sa
mga hose o sa water pump.
Ang engine oil o langis naman
ang nagpapalamig sa loob ng
makina. Ang lahat ng sasakyan ay
may required na dami ng langis.
Kung nababawasan ang langis
dahil may leak ay mabuting ipaayos
na ito agad dahil kapag natuyuan
ng langis ang inyong makina ay
siguradong malaking problema.
Gawin nating regular ang change
oil upang mapanatili natin sa tamang
consistency o lapot ang langis. Ang
pagkakaroon ng malapot na langis
ay isa ring dahilan ng pag- overheat
ng makina.
Ilan lamang ito sa mga
pangunahing dahilan ng pagoverheat ng makina. Kasama na din
dito ang mataas na temperature o
matinding init ng panahon, bigat
ng karga at tagal ng pagbibiyahe
o paglalakbay.
Ang maayos at regular na pagmaintain ng ating sasakyan ang
magliligtas sa atin sa mga ganitong
aberya. Ingat po!

ng pasahero sa ibabaw ng isang
sasakyan maliban na lamang kung
ito ay may permit galing sa director
ng Land Transportation Office (LTO).
Pinapayagan naman ang pagsakay
ng mga gamit at mga bagahe na
hindi lalampas sa 20 kgs/m2. Ito
ay dapat na nakaayos ng mabuti
at hindi makakaapekto sa kaligtasan
ng mga nakasakay at sa tatag ng
sasakyan. Kaya naman pinahintulutan

ng Land Transportation Office ang
pagrehistro at paglagay ng mga
carrier o roof rack sa mga sasakyan
para sa kanilang mga top load. Ito
ay ginagawa taun-taon kasabay
ng pagrehistro ng sasakyan. “Top
Load Not Registered “ang magiging
violation mo kung mahuhuli ka ng
mga deputized agent. Maaari ka lang
mahuli kung may karga o top load
ang iyong sasakyan.

a pagpapatuloy ng ating laban
mula sa panganib na dulot
ng COVID-19 pandemic, narito
ang ilang tips upang magbigay
patnubay at gabay sa bawat
Pamilyang Pilipino. Sama-sama
nating gawin ang mga ito upang
mapagtagumpayan ang laban
kontra COVID-19!
General Tips Kontra COVID 19:
• Obserbahan at sundin ang Social
Distancing o Physical Distancing.
• Takpan ang bibig at ilong tuwing
babahing at uubo.
• Iwasan ang paghawak sa bibig,
mata at ilong o anumang parte ng
mukha.
• Matulog ng sapat. Maglaan ng
7-8 oras sa pagpapahinga.
• Maligo agad pag-uwi ng bahay
lalo na kung ikaw ay galing sa mga
matataong lugar tulad ng palengke,

pamilihan ng gamot o barangay
center.
• Ugaliin ang madalas na
paghuhugas ng kamay. Maghugas
ng kamay gamit ang sabon at tubig sa
loob ng 20 segundo at pagkatapos ay
magpatuyo gamit ang tisyu o malinis
na tuwalya. Maaari ring gamitin ang
alcohol o alcohol-based sanitizer
kung walang tubig at sabon.
• Umiwas sa bisyo tulad ng pag
inom ng alak at paninigarilyo.
• Mag ehersisyo!
• Magpabakuna laban sa trangkaso
kung hindi mo pa nagagawa ito.
Health and Sanitation Kontra
COVID-19:
• Linisin araw-araw ang mga bagay
na madalas nahahawakan tulad ng
wallet, doorknob, pindutan ng ilaw,
cellphone, remote ng TV atbp.
• Pagsama-samahin ang mga

basura na may tissue, face mask,
at disposable cleaning cloths sa
isang disposable bag at ihiwalay
sa iba pang basura. Palipasin ang
72 oras bago isama ang mga ito sa
ibang basura.
• Huwag ipagpag ang mga
maruruming damit upang maiwasan
ang posibilidad ng pagkalat ng virus.
• Magluto ng masustansya at
balanseng pagkain.
• Kumain ng mga prutas at gulay
na mayaman sa bitamina at mineral.
• Tiyaking tama ang pagkakaluto
ng mga karneng baboy, manok, baka
atbp.
• Uminom ng 8-10 baso ng tubig
kada araw.
Alalahanin, unahin ang kaligtasan
upang makaiwas sa anumang sakit
gaya ng COVID-19. Ingat po tayong
lahat!
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BAYANING CHEMIST TEACHER ROHIT TILWANI

ni Jenna Angeles

S

i Ricca del Rosario ay isang mom
entreprenuer mula sa Bulacan.
Ang kanyang negosyo ay nagsimula
noong 2014 sa pagbebenta sa mga
kaibigan ng mga personal na damit
in half the price (HTP). Gamit ang
Instagram photo-editing skills, ang
mga item ay mabilis na nabili sa
loob ng 24 oras. Dito nagsimula
ang pinakahihintay na shopping
routine brought by HTP tuwing
Linggo.
Lumipas ang anim na taon, lumago
ang kanyang negosyo at ngayo’y isa
nang kumpanyang gumagawa ng
garments for women na tinatangkilik
sa buong Pilipinas at maging sa
ibang bansa. Bukod sa remarkable
success nito, nakapagbigay siya ng
kabuhayan sa mahigit isang daang

masisipag na empleyadong nagsisilbi
sa libu-libong mga customer arawaraw, sa pamamagitan ng iba’t ibang
online channels mapa-local man o
international.
Sinimulan ni Ricca ang HTP
PPE Project nang makita niya ang
potensyal ng kanyang mananahi
sa pagbuo ng mga PPE. Dito rin
nagbukas ang oportunidad hindi
lamang upang maipagpatuloy ang
kabuhayan ng mga manggagawa,
kundi pati na rin ang makatulong
sa mga frontliner. Upang
maisakatuparan ang proyekto
ito, nais niyang gamitin ang social
media influence ng HTP na naging
susi ng kanyang pag-unlad at
nakapagbibigay ng lakas ng loob
upang magpatuloy sa paglikha ng

kalidad at abot-kayang damit, lalo
na sa panahon ngayon para sa mga
medical frontliners na lumalaban sa
krisis na dulot ng COVID-19.
Layunin ni Ricca na mabigyan ang
mga medical frontliners sa buong
bansa ng mga PPE, lalo na ang
mga humihiling ng suporta mula
sa HTP. Ang mga PPE na intirikado
nilang tinatahi ay ipinamamahagi sa
tulong ng mga volunteer sa iba’t
ibang probinsya kasama na din ang
paggamit ng mga HTP service para
sa Metro Manila at Bulacan area.
Katulong niya sa proyekto ang buong
HTP Team mula sa sewers, drivers
at staff. “We are all in this cause
together,” saad ni Ricca.
Ayon kay Ricca, “lubos akong hindi
makapaniwala sa mga taong patuloy

sang Novo Ecijano at lisensyadong
chemist si Rohit Concepcion
Tilwani na kasalukuyang nakatira
sa Pampanga. Siya ay isang Cum
Laude na nakapagtapos ng degree
na BS Chemisty at meron ding
Master’s Degree in Chemistry.
Ngayon ay isa siyang Special
Science Teacher V sa Philippine
Science High School–Central Luzon
Campus (PSHS-CLC), sa Clark,
Pampanga kung saan siya nagtuturo
ng Chemistry at Research.
Nagmula ang Project Pisayuda
ng Philippine Science High School
System (PSHSS) ang proyekto ni
Sir Rohit na naglalayong magbigay
ng tulong para sa sambayanang
Pilipino sa panahong ng pandemic.
Ang proyekto ay nakapokus sa
paggawa at pamamahagi ng alcohol
at disinfectant solution para sa
mga frontliner; ang produksyon ay
isinasagawa sa PSHS-CLC Science
laboratory.
Mula sa suporta ng PSHS-CLC
Campus Director Theresa Anne
O. Diaz at sa pagtulong nila Mia
Q. Garcia, laboratory specialist,
at Hazel Marie B. Calma, campus
nurse ay nakagawa ang team ng
70% ethyl alcohol mula sa 100%
alcohol solution na available sa
kanilang laboratoryo.
Ang mga produced alcohol
ay ipinamahagi sa mga health
and medical officer, hospital staff
and security personnel na nasa
checkpoints ng Clark at mga
kalapit na munisipalidad. Ang mga
produkto ay hinahatid ng team sa
mga ospital at katuwang ang Clark
Development Center (CDC) health
office sa pamamahagi nito.
“Noong una, naiisip ko na
kailangan mayroon akong gawin
kaysa manatili lamang sa bahay

at maghintay na matapos ang
pandemic. May kailangan akong
gawin at may magagawa ako,”
saad ni Rohit. Naging inspirasyon
sa kanya ang mga nakakataba ng
puso na mensahe ng mga frontliner
na nabigyan ng unang wave ng
donasyon. Sa pagpapatuloy niya,
“Sa totoo lang, para sa akin, ito ay
simple lamang na gawain ngunit labis
itong pinahahalagahan. Ang mga
frontliner na nakatanggap ng mga
ito ay lubos ang pagapapasalamat
sa proyektong ito, na sa katunayan
mas nararapat na sila ang dapat
nating pasalamatan. Kapag naiisip
ko ang mga ginagawang sakripisyo
ng ating mga frontliner, tulad ng hindi
alintana ang panganib sa kanilang
buhay maprotektahan tayo mula sa
banta ng COVID-19. Mas lalo pa
akong nagpupursige at nagbibigay
ito ng inspirasyon para mag-ambag
pa sa ating mga kababayan. Makita
ko lamang ang mga ngiti at saya sa
mga mata ng mga frontliner ang
nagbibigay pag-asa na matatapos
din ang pandemic na ito sa lalong
madaling panahon.”
Naging obserbasyon ni Rohit mula
sa pandemic at sa mga oras na tulad
nito ang katatagan ng mga Pilipino.
At isa sa pinakamahalagang aral na
natutunan niya rito ay ang pagkakaisa
at pagiging matatag sa kabila ng
lahat ng pagsubok na kinakaharap
ng bawat isa ngayon. Bilang isang
siyentipiko, naniniwala si Rohit na
Siyensya at Teknolohiya ang malakas
na sandata laban sa pandemic na
ito. Ngunit ang kapangyarihan
ng panalangin at pananalig ang
pinaniniwalaan niyang pinakamalakas
na sa lahat laban sa COVID-19 at
sa anumang paghihirap na ating
haharapin.

ang pagbibigay ng tiwala at nais
namin na maibalik ang tiwalang iyon
lalo na sa pagkakataong ito. Hindi
man malaking ang aking kumpanya
ngunit sa aming sariling paraan,
nais naming ipakita sa mundo ang
pagpapahalaga sa mga customers,
mamayan at komunidad.” Katunayan,
sa halos isang buwan na nagsimula
ang HTP PPE Project, umabot na
sa 3 milyong piso ang donasyon.
Sinabi rin niya na ang
pinakamasayang bahagi ng
proyektong ito ay ang makita ang
mga bayaning medical frontliner
na masaya habang suot ang mga
PPE na ibinigay sa kanila. “Kahit
sa maliit na paraan na ginagawa
namin, ito ay upang maprotektahan
sila at masuklian ang sakripisyong

ibinibigay nila.”
Sa panahon ngayon na
kinahaharap ng buong mundo,
batid ni Ricca na hindi sapat na
panuorin lamang at kawaan ang
pinagdaraanan ng ibang tao. Hindi
rin sapat ang kawalan ng pag-asa
ganitong sitwasyon. Ang pagtulong
sa kapwa ang pinakamahusay na
paraan na maaaring gawin ng bawat
isa.
“Karangalan ng HTP ang
pagbuhos ng tiwala at suporta na
natatanggap namin mula sa mga
tao sa iba’t ibang panig ng mundo.
Ipinapangako namin na lalo pa
kaming magtatrabaho ng mabuti
upang maihatid ang lahat ng tulong
na kailangan ng nakakarami,” ang
paniniguro ni Ricca.

RICCA DEL ROSARIO: “HTP PPE PROJECT, LABAN KONTRA COVID-19”

ni Jenna Angeles

DAKILANG COUPLE GOALS SA PANAHON NG PANDEMIC
ni Jenna Angeles

K

atangi-tangi ang mag-asawang
Police Senior Master Sargeant
Roel Roxas ng Bocaue Police
Station at Rochelle Roxas ng
Office of the President-Malacañang
records office na gumagawa ng
face shield at ear saver para sa
mga frontliner..
Ayon kay Rochelle, nagsimula
ang proyektong ito noong Marso
27, 2020, tatlong (3) araw bago ang
kanyang kaarawan nang makumpleto
ang lahat ng mga materyales na
kinakailangan para sa face shield,
tila isang birthday gift. Ang mga
materyales ay binili niya mula
sa iba't ibang mga online seller.
Gayunpaman, ang iba pang mga
materyales ay hindi na pinabayaran
ng mga online seller nang malaman
na ang mga ito ay idodonate sa mga
frontliner. Noong una, target nila
na makagawa ng tig-1,000 na face
shield at ear saver. Sa paggawa ng
face shield gumamit sila ng acetate,
foam, glue sticks, double sided-tape,
eyelets at garter. Para naman sa ear
saver gumamit ng larnyards, butones
at plastic snap.
Sa katunayan noong una, si
Rochelle lamang ang gumagawa ng
face shield dahil ang kanyang asawa
ay isang frontliner din. Nakita ni Roel
ang kahalagahan at immediate need
ng proyektong ito nang maraming
nagpadala ng mensahe at tumawag
sa kanya upang humingi ng DIY face
shield. Mula noon, sinimulan ni Roel
na tulungan ang kanyang asawa
pagkatapos ng oras ng trabaho.
Kinalaunan, naisip nilang gumawa
pa ng ibang proyekto at ito ang ear
saver. Ang ear saver ay ginagamit
upang maprotektahan ang tainga
mula sa matagal na paggamit ng
face shield.
Naging bonding na ng magasawa ang paggawa ng mga face

shield at ear saver at kadalasan ay
inaabot na sila ng madaling araw.
Pagdaan ng ilang araw, sinimulan na
din ng kanilang panganay na anak
na tulungan sila sa paggawa ng mga
protective gear na ito.
Ang mga face shield at ear saver
ay ipinamamahagi sa mga kasamahan
ni Roel na kapwa frontliner, sa ilang
barangay ng Bocaue at Balagtas,
Bulacan, mga manggawa sa
pharmacy, banko sa Quezon City,
mga fast food crews, doktor, nars, at
iba pang ospital at klinika sa Bulacan.
Sinabi ni Rochelle na naisipan
nilang gawin ang proyekto dahil sa
pangaral sa buhay na natutunan mula
sa kanilang mga magulang: kung may
pagkakataon na tumulong, tumulong
ka. Hindi rin niya malilimutan na
bahagi ng proyektong ito ay ang
sama-sama, tulung-tulong ang buong
pamilya sa paggawa ng face shield
at ear saver. Sa simpleng kabutihang
ito ay naturuan nila ang kanilang
mga anak tungkol sa kahalagahan
ng pagtulong sa ibang tao at sa
espesyal nitong paraan.
Natutunan din niya na sa
pandemic na ating kinakaharap ang
ilang aral sa kanyang buhay. Tulad ng
pananalig sa Panginoon, kahalagahan
ng pagbibigay oras sa pamilya,
pagsunod sa mga alituntunin na
tiyak makapagliligtas ng maraming
buhay, paggawa ng mabuti para sa
kapwa, at kahalagahan ng crafting.
Mensahe ni Rochelle, “Sana ay
maging inspirasyon sa lahat ang
aming maliit na pamamaraan ng
pagtulong sa kapwa. Gawin nating
makabuluhan ang buhay sa arawaraw na may pagmamahal sa pamilya
at malasakit sa kapwa. Mamangha
at masorpresa sa kapangyarihan ng
Panginoon. Sama-sama tayo sa laban
na ito. Kapit at dasal. WE ARE EACH
OTHER’S KEEPER.”
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