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CASHLESS TRANSACTIONS ISINUSULONG NG DOTR
100% RFID PAYMENTS, IPATUTUPAD SA NLEX-SCTEX
N

akahanda ang NLEX-SCTEX maging ang iba pang expressway na
pinangangasiwaan ng Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC)
sa pagpapatupad ng 100% RFID para sa cashless at contactless na
transaksyon sa mga toll plaza.
Ito’y alinsunod sa mandato ng Department of Transportation
(DOTr) na simula Nobyembre 2, 2020 ay kailangan nang isakatuparan ang
all-electronic toll collection system sa lahat ng tollway upang maiwasan
ang COVID-19 at masiguro ang mas mabilis na daloy ng trapiko.
kabuuang istorya sa pahina 3
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NEW NORMAL
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PAHINA 12

Bored ka na ba dahil sa lockdown at quarantines dahil sa ipinatutupad
ngayong may pandemyang dulot ng COVID-19? Bilang parte ng new
normal, ating isapuso at isagawa ang mga health and safety protocol.
Stay safe po sa ating lahat!
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CASHLESS TRANSACTIONS ISINUSULONG NG DOTR

Micah
AQUINO

100% RFID PAYMENTS, IPATUTUPAD SA NLEX-SCTEX

Sa kanyang pahayag, sinabi ni
DOTr Secretary Arthur P. Tugade na
ngayong new normal ay nakatuon
ang transportation policies sa
digitalization at kasama rito ang
paggamit ng RFID sa mga tollway.
Suportado naman ito ng MPTC sa
pangunguna ng President at CEO
na si Rodrigo E. Franco. Aniya,
puspusan na ang paghahanda ng
kumpanya para makapag-comply
sa nasabing order.
Ang RFID ay isang sticker
na inilalagay sa windshield
o headlight ng sasakyan at
ginagamit sa pagbabayad ng toll
sa expressway. Sa pamamagitan
nito, mababawasan ang physical
contact at mapoprotektahan ang
bawat isa laban sa virus.
Sa isang virtual media conference
na ginanap katuwang ang DOTr,
sinabi ni Roberto V. Bontia,
President at General Manager ng
MPT South Corporation at MPTC’s
RFID 100 Task Force Head na untiunti nang isinasaayos ang mga toll
lane sa NLEX, SCTEX, CAVITEX, C5
Link at Cavite-Laguna Expressway
(CALAX) para maging RFID-enabled
ang mga ito sa Nobyembre.
Nakatakda ngayong buwan ang
pag-convert ng ilang toll plaza sa
NLEX upang maging RFID na ang
lahat ng transaksyon. Kabilang
dito ang Tambobong, Karuhatan
Interchange, Sta. Rita SB, Pulilan
SB, San Miguel (Hacienda Luisita),

Concepcion, Clark South A&B,
at Tipo toll plazas. Nauna nang
gawing RFID lanes ang Mexico, Sta.
Rita NB, Pulilan NB, Dau, Porac,
Mabiga, Lawang Bato Northbound
Entry, Philippine Arena toll plazas,
at expansion lanes sa Balintawak
at Bocaue toll plazas.
Binuksan naman sa CALAX ang
100% RFID interchanges sa Laguna
Boulevard and Laguna Technopark,
Biñan City, Laguna.
Bahagi rin ng transition sa RFID
ay ang pag-phase out kamakailan
ng mga debateryang Easytrip tag
na ginagamit sa NLEX-SCTEX.
Matatagpuan ang mga RFID
installation site sa mga strategic na
lugar sa NLEX-SCTEX kabilang na
ang ilang toll plaza at fuel station.
Upang lalong maging accessible
sa publiko ang RFID, mayroon
namang stickering events sa iba’t
ibang lugar sa pakikipagtulungan
sa mga homeowners’ associations
at local government units. Itinalaga
na rin ang “RFID Assist Squads” sa
iba’t ibang toll plaza na tutulong
sa mga motorista.
Sinabi ni NLEX Corporation
President and General Manager
J. Luigi L. Bautista na naging
urgent priority ang pagpapatupad
ng cashless transactions ngayong
may global health crisis dahil
isinasaalang-alang ng hakbang na
ito ang kalusugan at kaligtasan
ng publiko.

OPEN BURNING?
ni Bernadette Balitian

Pinapayuhan naman ni DOTr
Assistant Secretary for Road
Transport and Infrastructure
Mark Steven C. Pastor ang mga
motorista na iwasan ang last-minute
compliance at habang maaga pa
ay magpa-install na ng RFID.
Binanggit din niya na inatasan

na ng DOTr ang mga ahensya
ng Toll Regulatory Board (TRB),
Land Transportation Office (LTO),
at Land Transportation Franchising
and Regulatory Board (LTFRB) na
isaayos ang rules at procedures
upang masiguro ang smooth
implementation ng all-RFID

transactions sa tollways.
Malaki mang pagbabago ang
magaganap, makaaasa naman ang
publiko na patuloy na ihahatid ng
MPTC ang maayos at dekalidad na
serbisyong naaayon para sa lahat.

Santa
MALLARI

N

A

SFEX Tunnel

FEEDBACK

lam mo ba na ang “open
burning” o pagsisiga ay ang
lantad na pagsusunog ng mga
basura mula sa ating kabahayan
o mula sa mga basura na pangagrikultural at pang-industriyal?
Nagreresulta ito sa usok o polusyon
sa ating kalikasan ganun din sa
ating kalusugan.
Sinasabi ng Batas ng Pilipinas,
Seksyon 48, ng Batas Pambansa
9003, na lalong kilala na “Solid Waste
Management Act” ang pagbabawal
sa pagsisiga o “open burning.”
Ang pagsisiga ng basura ay
isang iligal na gawain! Iligal ang
pagsusunog ng damo, dahon,
kahoy, plastik, goma, pintura at
iba pang mga materyal na kapag
nasunog ay nagdudulot ng pagkahilo

o pagkakasakit. Ang sinumang
lumabag sa mga batas ng Solid
Waste Management Act ay maaring
maparusahan ng pagmumulta mula
300 piso hanggang 1 milyong piso
o pagkakakulong ng mula 15 araw
o hanggang anim (6) na taon.
Anu-ano ang mga panganib na
dulot ng “open burning?”
Ang mga “gases” o uri ng usok na
ibinubunga ng pagsisiga ay malaking
banta sa kalusugan ng bawat isa.
Ang mga usok nito ay naglalaman ng
ibat-ibang uri ng “toxic chemicals”
tulad ng Dioxins, Furans, PAH’s,
Carcinogenic compound at heavy
metals na kadalasang sanhi ng
pagkakaroon ng cancer. Madalas,
ang mga abo (kadalasang tinatawag
ng mga dalubhasa na “Particulate

Matter or PM) na dulot ng
pagsusunog ay nadadala sa mas
mataas na kaulapan (atmosphere) na
lalong nagiging mapanganib dahil
maaari itong maikalat ng hangin at
ng pag-ulan.
Kung atin itong masisinghot,
magkakasakit ang ating baga na
maaaring magdulot ng Asthma,
Tuberculosis o Kanser. Kung ito
nama’y dadalhin ng tubig, ang
epekto ay maaaring magdulot ng:
“acid rain” o kaya’y ma-contaminate
ang ating mga pananim at inuming
tubig, sakit sa balat at marami pang
malalang karamdaman ng tao.
Ingatan natin ang ating kalikasan,
ingatan natin ang ating kalusugan,
tayo ay magtulungan dahil Ako, Ikaw,
Tayo ay isang Pamayanan!

PATROL
AT YOUR SERVICE

agmamadali sa biyahe sina
Ma'am Maureen kasama ang
kanyang asawa mula sa Sta. Maria,
Bulacan para umuwi ng San Mateo,
Rizal upang isara pansamantala ang
kanilang business dahil sa MECQ,
nang pagpasok pa lamang ng NLEX
ay may narinig silang tunog mula
sa gulong ng kanilang sasakyan.
Ayun! Flat ang gulong ng kanilang
sasakyan. Itinabi nila ang sasakyan
upang palitan ang nasirang gulong
ngunit hindi ito kasukat ang spare
tire nilang dala.
Sa ganitong sitwasyon dinatnan ng
ating dalawang kasamahang Patrol
Officer na sina Patrol R. Guillermo at
M. De Leon ang ating mga motorista,
mag-mula sa pag-seguro ng safety
sa kinaroroonan nila hanggang sa
pag-assist sa pagtatanggal ng
gulong. At dahil hindi uubra ang
dalang spare tire, nagrequest na
ang mga ito ng assistance para sa
paghahanap ng gulong na maaaring

mapagbilhan. Tumawag na ng
assistance ang dalawang patrol sa
ating Traffic Control Room upang
magpadala ng towing assistance para
matulungan ang ating motorista sa
paghahanap ng gulong. Hindi naman
nagtagal nakabili sila ng gulong at
kaagad na inilagay sa tulong na rin ng
ating towing personnel at dalawang
patrol. Natuwa pa rin ang ating
motorista sapagkat nagka-aberya
man ay nasolusyunan pa rin ang
nangyari.
At dahil sa tuwa, ipinaaabot ni
Ma'am Maureen na pasasalamat.
Ika niya "Maraming salamat sa inyo
Patrol Guillermo at Patrol De Leon
pati na ang mga towing personnel na
tumulong. Na kahit may pandemya,
tumutulong pa rin kayo sa iba. God
bless! Manatili po kayong safe and
healthy"
Maraming salamat sa inyong
serbisyong Sir Guillermo at Ma'am
De Leon!…

(L-R) Patrol Crew R. Guillermo at Patrol Crew M. De Leon
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KALIGTASAN SA DAAN

DRIVING TIPS:

Rodenie
SEVILLA

BIYAHENG
TAG- ULAN

Reggie
MACAPAGAL

PASSENGER

S

abi nga ni Mang Tani, ito na
ang panahon ng bagyo. Tuwing
Agosto hanggang katapusan
ng Nobyembre ay nakakaranas
tayo ng madalas na pagtama ng
bagyo. Kung kaya’t madalas nating
maranasan ang malalakas na pag
ulan at malalim na pagbaha.
Naranasan mo na bang abutan
ng malakas na ulan sa biyahe? Ano
ang kadalasang iyong ginagawa?
May ilang tips akong ibabahagi
sa inyo na maaring makatulong sa
inyong ligtas na pagbiyahe ngayong
tag ulan. Simulan natin bago umalis
ng bahay.
Una, dapat ay maayos ang
kundisyon ng ating sasakyan.
Gumagana ang wiper, ang mga
ilaw, headlight, taillight at signal
light. I-check din ang kondisyon
ng gulong. Dapat "hindi kalbo,"
este pudpod pala! Napakahalagang
macheck ang lahat ng ito bago
tayo magbiyahe upang masiguro
natin na may magagamit tayong
wiper sa gitna ng malakas na ulan
at gumaganang mga ilaw para sa
ating visibility at maganda ang kapit
ng gulong.
Pangalawa, dapat alam din
natin ang kondisyon ng lugar na
ating patutunguhan. Kung ito
ba ay binabaha o hindi. Kung
binabaha, mas makabubuting
ipagpaliban muna at kung gumanda
na ang panahon ay saka ituloy ang
lakad. Kung hindi naman maaring
ipagpaliban maghanap ng ibang
ruta na hindi binabaha. Hangga't

maaari, huwag nating ilulusong sa
baha ang ating sasakyan. Lalo na
sa malalim na lalagpas sa bumper
ng inyong sasakyan. Mas mainam
ng magpahupa ng baha kaysa sa
talyer ka abutin. Gastos panigurado.
Kung ikaw naman ay inabutan
ng malakas na ulan sa expressway
gaya ng NLEX. Mas makabubuting
pumasok muna sa mga gasolinahan
at palipasin ang ulan. O di kaya’y
umexit muna sa pinakamalapit
na exit hanggang sa tumigil ang
ulan. Bawasan ang bilis ng takbo ng
inyong sasakyan upang maiwasan
ang pagskid ng gulong o di kaya’y
hydroplaning. Pero syempre, dapat
hindi bababa sa minimum speed
na 60kph. Iwasan ang tumutok sa
kasunod na sasakyan. Lagi nating
tatandaan na kapag umulan,
umaangat ang mga naipong langis
sa kalsada na nagiging sanhi ng
pagiging madulas nito. HUWAG
gumamit ng HAZARD LIGHTs. Inuulit
ko, HUWAG i-on ang HAZARD Lights
kung inabutan ka ng malakas na
ulan sa expressway. Magiging sanhi
ito ng kalituhan sa ibang motorista.
Ang HAZARD Lights ay ginagamit
upang malaman ng kasunod na
sasakyan na may obstruction sa
unahan. Maari itong gamitin kung
na-stalled o nasiraan, na-involved sa
aksidente at delikado ang posisyon
ng sasakyan at kung may emergency
Palagi nating iisipin ang ating
kaligtasan, kaligtasan ng ating mga
pasahero at kaligtasan ng ibang
motorista. INGAT PO!

xcess passenger ito ay ang
pagsakay ng sobrang tao o
pasahero base sa kapasidad sa
isang sasakyan. Iba’t ibang klase
at haba ng mga sasakyan ang
lumalabas ngayong panahong
ito. May mga sasakyang may
kakayahang magsakay ng higit
60 katao. May mga bagong
sasakyan din naman na kaya
lamang magsakay ng 7 katao o
yung tinatawag na 7 seater.
Sa ilalim ng Republic Act 4136
(DOTC Jao 2014-01) Fines and
Penalty ay ipinagbabawal ang

Leigh Randall
KING-CRUZ
Importante hindi lamang
sa isang expressway kundi sa
lahat din ng mga kalsada ang
magkaroon ng tinatawag na
speed limit sa kadahilanang
malaki ang maitutulong nito
upang makarating tayo sa ating
pupuntahan ng ligtas. Sa ngayon
ay may batas na nagtatalaga ng
nararapat na speed limit sa bawa’t
daan. Sa mga expressways, ang
itinalaga ng batas ay ang mga
sumusunod:
Dahil tumataas na rin ang
bilang ng mga bagong sasakyan
naisipan naming magsagawa ng
survey sa ilang motorista kung sa
tingin nila ay dapat nang i-adjust
ang minimum at maximum
speed limit sa expressway. Narito
ang ilan nating motoristang
nagpaunlak
magbahagi
ng
kanilang opinion ukol sa speed
limit.

Photo Courtesy: PanayNews
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pagsakay ng sobra ayon sa nakasulat
o nakalagay sa rehistro (OR/CR) ng
isang sasakyan. Halimbawa ay 2 tao
lamang ang pwedeng sumakay
sa motorsiklo maliban kung ito ay
may side car, 3 katao para sa mga
trak at pwedeng 50 katao para sa
mga bus. Ito ay depende sa total
passenger na nakasaad sa rehistro
ng sasakyan. Maari mong makita
ito sa Capacity Markings ng isang
sasakyan. May mga trak na nakalagay
ang kanilang total passenger sa may
pintuan sa may harapan, samantalang
karaniwang nasa may dulo o hulihan

ang capacity markings ng mga bus
at jeepney.
Maaring umabot ang multa
hanggang dalawang libong piso
at kukumpiskahan ng lisensya
ang sinumang lumabag sa batas
na ito, na ang layunin lamang ay
ilayo sa kapahamakan ang mga
pasahero. Ngayong may pandemya
at dumarami ang mga kaso ng
COVID 19 ay mas pinahigpit ang
pagpapatupad at panghuhuli ng mga
lumalabag sa batas na ito upang
mahinto ang pagkalat ng COVID
19 at maging ligtas tayong lahat.

“Ok na sa akin ang speed limit sa
loob ng NLEX.”
– LUIS

“Bilang nasa transportasyon ang
aking trabaho araw araw para sa
akin hindi sapat na 100kph lamang
ang itinakdang speed limit sa
loob ng NLEx. Biyahe ang aming
pinagkakakitaan kaya kailangan ay
mabilisan.”
“Para sa akin masyadong mabagal
ang maximum speed limit na 80kph
para sa mga katulad kong truck
driver. Masyadong naaabala ang
aming biyahe kung ganoon lamang
ang bilis na nakatakda para sa
amin.”

– MANNY

– ROSALIE

“Para sa akin mas ok kung itataas
ang minimum speed limit dahil kung
60kph lang eh maaring magbagal
ang mga ssakyan na mapunta sa
puntong magkakaabot na sila. Mas
mabilis mas ok para mabilis ang
biyahe.”
– REY

“Mas ok kung mas bababaan ang
speed limit sa aming malalaking
sasakyan. Dahil mas mabagal, mas
magiging banayad ang biyahe.
Mas ligtas kumpara sa mabibilis na
takbo.”

– ARIEL

“Kahit na madami pa kaming
kailangang i-deliver na isda para akin
ok na ang itinakdang speed limit sa
NLEX. Tiyak naman na pinag aralan
yan bago isagawa.”

“Kapag maluwag ang daan walang
masyadong sasakyan madalas na
hindi na namomonitor ang bilis ng
sasakyan. Kaya mas maganda kung
taasan ng kaunti ang nakaset na
speed limit sa loob ng NLEX.”

“Sa biyahe naming kailangan ang
mabilisang kilos at galaw. Kaya ang
suggest ko bilang nasa loob naman
ng expressway dapat ay mas taasan
pa ang speed limit dito. Mas mabilis
ang byahe mas madaling matatapos
ang mga nakatakdang trabaho namin
para sa araw na ito.”

– MARK

“Bilang isang bus driver
nababagalan ako sa 80kph na
maximum speed limit. Sa malalayo
ang biyahe napakabagal naming
makarating kung ganon lamang ang
takbo ng aming sasakyan.”
– GEOFFREY

– WILSON

Ok na sa akin ang nakatakdang
speed limit sa loob ng NLEX. Sapat
na iyon.”
– JOEL

BUHAY DRIVER

SEATBELT LAW
(REPUBLIC ACT NO. 8750)

ni Jenna Angeles

M

arami na ring napagdaanan sa
buhay si Rodel, “kinse anyos
ako nang nahinto sa pag-aaral dahil
na rin sa kahirapan,” bungad niya.
Dahil dito maagang nasabak sa
trabaho si Rodel. Naging pahinante
siya ng isang trucking company
sa San Ildenfonso, Bulacan kung
saan din niya natutunan ang
pagmamaneho.
Nagsimula siyang mag trabaho
bilang driver ng truck noong 1993
sa Mariveles, Bataan. Noong siya
ay 23 taong gulang, dumaan siya
sa isang matinding pagsubok
nang ang minamaneho niyang
dump truck ay binangga ng isang
bus. Nabali ang kanyang binti at
sinabihan ng doktor na kailangan
niyang magpahinga ng isang taon.
Dahil sa pangangailang pinansyal
ay bumalik siya sa pagmamaneho
pagkatapos ng 7 buwan. Hindi
naging balakid sa kaniya ang
aksidente at lalo pa itong nagsikap
sa buhay. Lalo siyang nagpursigi sa
buhay nang magpakasal na siya sa
kaniyang kasintahan na si Imelda.
Nakaipon silang mag-asawa at hindi
nagtagal ay nakapagpundar sila
ng isang tricycle. Ayon kay Rodel,
“sinubukan naming bumili ng tricycle
kahit hulugan para madagdagan ang
kita para sa aming pamilya, kapag
wala akong biyahe sa dump truck ay

Marvic Leonardo

pinapasada ko naman ang tricycle
namin.”
Dumating ulit ang isa na namang
pagsubok at dahil dito ay kinailangan
na naman ni Rodel na magpahinga
at huminto muli sa trabaho. “Sabi
ko sa sarili ko mag iingat na ako.
Mahirap maaksidente o magkasakit.
Maraming umaasa sa akin,”
paliwanag ni Rodel.
Nang gumaling ay bumalik ulit
sa pagmamaneho ng tricycle si
Rodel. Dito niya naisakay si Larry,
dating katrabaho na kumumbinsi
sa kaniya na mag apply sa Bataan
Transit. Sinubukan ito ni Rodel at
sa kasalukuyan ay 16 na taon na
siyang nagmamaneho sa naturang
bus company.
Naging mas maingat na rin si
Rodel. Bukod sa pagiging bus driver
ay nakapagpundar na rin sila ng isang
apartment, sari sari store, siyam na
tricycle at tatlong jeepney.
Dahil sa sipag at tiyaga ay naabot
ng ating magiting na driver ang
kanyang mga pangarap. Nawa ay
maging inspirasyon sa ating lahat ang
kanyang kuwento. Laging tandaan
na ang kahirapan ay hindi dapat
maging balakid upang makamit ang
tagumpay. Kagaya ni Rodel, huwag
mawalan ng pag-asa at patuloy
lamang na magsikap…sa bandang
huli magbubunga rin itong lahat.

Michael
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A

no nga ba ang Tailgating?
Ang tailgating ay ang
pagmamaneho nang masyadong
malapit sa likod ng sinusundang
sasakyan. Ang di ligtas na
gawaing ito ay maaaring maging
sanhi ng isang aksidente lalo na
kung ang sinusundan na sasakyan
ay magkaroon ng aberya o
biglang paghinto. Dahil sa di
sapat na distansiya ay maaaring
mabangga ito ng sasakyan mula
sa likuran.
Base sa pag-aaral ng mga
eksperto, ang tailgating ay isa
sa pangunahing dahilan ng
mga aksidente sa ating mga

kalsada. Upang maging ligtas ang
pagmamaneho, mag-maintain ng
tamang distansya sa sinusundang
sasakyan. Ating ugaliin ang
paggamit ng 2-second rule para
sa mga maliliit na sasakyan gaya
ng kotse, SUV, commuter van at
iba pa at 4-second rule naman
para sa mga malalaking sasakyan
gaya ng mga bus at truck upang
masukat ang tamang distansiya
ng sasakyan sa harapan.
Ayon sa rule na ito, maaari
mong matantiya ang tamang
pagpreno at tamang distansya
sa sinusundan mong sasakyan
sa pamamagitan ng paghanap

ng isang bagay na di gumagalaw
(fixed object) tulad ng mga tulay,
halaman at mga signages bilang
tanda o point of reference. Kapag
narating mo ang landmark ng
kulang sa dalawang segundo,
mula nang dumaan ang naunang
sasakyan, ang ibig sabihin ay
masyadong malapit ang iyong
distansya sa kanya, kaya kailangan
pang bagalan ng kaunti ang iyong
takbo upang makapag-maintain
ng safe braking distance.
Paalala sa ating mga motorista
na ugaliang gawin ang paraang
ito upang makaiwas sa digrasya
at para sa maayos na pag-biyahe.

N

asasaad sa Republic Act No.
8750 na ito ang mahigpit
na pagpapatupad ng pagsuot
ng seatbelt ng drayber at
ng pasaherong nasa unahan,
mapapribado man o pampublikong
sasakyan. Nakasaad din sa batas
na ito ang tungkulin ng mga
manufacturer sa maayos na
pagkabit at kalidad ng seatbelt
para sa lahat ng mga nilalabas
nilang sasakyan.
Ang drayber at pasahero sa
unahan ng pampubliko o pribadong
sasakyan ay obligadong magsuot ng
seatbelt devices habang nakasakay
sa isang umaandar na sasakyan sa
anumang daan (service road, national
road at expressways). Dapat ding
paalalahanan ng drayber ang nasa
unahang pasahero nito na magsuot
ng seatbelt. Kung sakaling hindi ito

sumunod ay dapat itong sabihan ang
para na rin sa kanilang kaligtasan
at hindi maaaring magpatuloy sa
kanilang biyahe kung hindi ito
isusuot. Nakapaloob din sa batas
na ito na ang mga sanggol at batang
may edad 6 na taon pababa ay hindi
maaaring sumakay sa unahang
upuan ng anumang umaandar na
sasakyan.
Base sa pag-aaral, bumababa ang
extent ng injury ng isang pasahero
at drayber kapag sila ay nakasuot
ng seatbelt. Kaya’t bilang drayber,
responsibilidad natin na isaalang
alang, di lamang ang ating sariling
kapakanan kundi lalung-lalo na ang
kaligtasan ng ating mga pasahero.
Palaging tatandaan na ang sinturong
pangkaligtasan o seatbelt ang isa
sa susi ng matiwasay at ligtas na
paglalakbay.
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PARKING

Reggie
MACAPAGAL

MARKINGS

Broken White Center Line

Solid White Shoulder Line

Solid White Shoulder Line

P

K

asalukuyan kang bumbagtas
ng NLEX at SCTEX nang
makaramdam ka ng pagkaantok.
Naisipan mong huminto sa gilid
o emergency parking at doon
ka matulog. Tama ba ang iyong
ginawa?
Marahil may magsasabi na tama
lang ang ginawa ng driver. Pero
mayroon ding magsasabi na mali,
hindi siya dapat doon natulog.
Ano nga ba ang mas tama at
naangkop na gawin?
Ayon sa RA 2000 o Limited
Access Highway Act, walang
sinuman ang pinahihintulutang
huminto para matulog, umihi,
kumain at iba pa sa loob ng
expressway maliban kung nasiraan
ang iyong sasakyan.
Sa NLEX at SCTEX, may mga
emergency parking kayong makikita
sa northbound at southbound
direction. Ang mga emergency

parking na ito ay para lamang sa
mga sasakyang nasiraan o sa mga
motoristang may emergency. Hindi
ito inilaan para mga motoristang
gustong matulog, kumain,umihi,
dumumi at iba pa. Ang mga
motoristang nabanggit ay hinuhuli
ng mga patrol at tinitiketan ng
“illegal parking”.
Ano ba ang dapat na gawin ng
driver? Bilang driver, dapat ay may
sapat tayong pahinga upang hindi
tayo antukin sa gitna ng biyahe.
Kung inantok pa rin, huminto sa
pinakamalapit na gasolinahan,
magkape o mas makabubuting
umidlip doon. Maari ding umexit
sa pinakamalapit na exit at doon
magpahinga. Gayun din ang gawin
kung kakain, iihi o dudumi.
Ang isang pangunahing dahilan
bakit hindi pinapahintulutan ang
paghinto sa gilid ng highway o sa
emergency parking ay ang inyong

KALIGTASAN.
Marami na ang aksidente
ang naitala sangkot ang mga
nakahintong
sasakayan
sa
gilid ng highway ang siyang
nababangga ng nakatulog na
driver, sasakyang sinabugan ng
gulong o ng sasakyang nawalan
ng control. Kung kaya’t paulit
ulit naming ipinapaalala sa
lahat ng motorista ang tamang
paggamit ng expressway. Paulit
ulit naming ipinauunawa sa mga
drayber ang kahalagahan ng
pagiging defensive driver. Kung
gaano kaimportante ang maayos
na kundisyon ng sasakyan, ng
gulong at ng makina. Kung bakit
mahalaga ang pagpaplano bago
bumiyahe lalo na kung malayo ang
patutunguhan. At kung gaano
kahalaga ang pagsunod sa batas
trapiko at iba pang alituntunin.
INGAT PO!

uti at dilaw ito ang kalimitang
kulay ng lane markings. Ano
nga ba ang lane markings at ang
kahulugan ng mga ito?
Ito ay mga guhit o linya na
nakalagay sa palitada (pavement)
ng mga daan. Ang mga ito ay may
iba’t-ibang kahulugan depende
sa kulay at pagkakalagay. Ito ay
inilagay bilang gabay sa ating
ligtas na pagbibiyahe.
Sa expressways tulad ng
NLEX at SCTEX ay marami kang
makikitang lane markings. Isa
sa halimbawa nito ay ang solid
white shoulder line - guhit na
nagsasabing gilid na ito ng
highway (emergency lane/median)
at ipinagbabawal na ang pagdaan
paglagpas sa linyang ito, lalunglalo na ang paglusot o pagovertake dito. Ang nasabing lane
ay maari lamang gamitin in case
of emergency o ng mga sasakyan
na reresponde sa isang emergency
(AAP, Emergency Medical Service,
Patrol at Emergency Response
Teams).
Broken white center line – putolputol na linya na nagsasabing
pwedeng lumipat ng lane o mag
overtake kung ligtas.

Double Solid Yellow Line

Solid White Center Line

Solid white center line - tulad
ng shoulder line, ang center line
na solido rin ay nagsasaad na
hangga’t maaari ay manatili na
lamang ang driver kung nasaang
lane siya, kung magbabago ng
lane ay kaukulang pag-iingat ang
kinakailangan.
Mayroon ding double solid
yellow lines na madalas makikita
sa mga provincial at national
road. Hinahati niya ang daan
ng kabilaan. Ipinagbabawal ang
pag-overtake sa magkabilang
sides ng daan (both bound) sa
kadahilanang ang double solid
yellow line ay makikita sa mga
daan na pakurba (curve), paahon
(uphill), palusong (downhill) at
mga tulay (bridges).
Tandaan…ang lane markings ay
inilalagay upang magsilbing gabay
para sa ligtas na paglalakbay.
Ang hindi pagsunod sa tamang
paggamit nito ay maaring magresulta sa pag-issue ng tiket na
“disregarding traffic sign (DTS)
o overtaking on no overtaking
zone (ONOZ).”
Ugaliin nating sundin ang
mga batas trapiko para sa ating
kaligtasan.

Warren
CELESTINO

U

so ngayon ang mga clearing
operations sa ibat’ ibang
mga kalsada sa ka-Maynilaan at
kadalasan ay tino-tow ang mga
sasakyan na illegal na nakaparada
sa daan. Ano nga ba ang salitang
“Towing?” Ang “Towing” ay ang
pagdurugtong o pagkakabit ng
dalawa o higit pang mga bagay
o sasakyan upang ito ay mahila sa
pamamagitan ng ibang sasakyang
panglupa o pangdagat. Ang pinaka
simple at pamilyar na paraan ng
towing ay ang paggamit ng tow
truck o “wrecker.”
Ang MMDA Resolution No. 0233 Series of 2002 ang nagbibigay
ng karapatan sa ahensya at mga
kawani nito upang i-tow ang mga
sasakyang nasiraan at mga illegal
na nakaparada. Ibig sabihin, kahit
na wala ang driver ay maari pa
ring mahatak ang sasakyan. Ang
mga sumusunod ay ilan sa mga
kadahilanan upang i-tow ang
sasakyan mo:
1. Nakaparada sa kalsada na may
signage na nakalagay na "no parking
at any time" o "tow away zone"
2. Nakaparada anim (6) na metro
mula sa intersection or kurbadang
kalsada
3. Nakaparada apat (4) na metro
sa mga driveways ng fire stations,

mga ospital at fire hydrants
4. Nakaparada sa tawiran ng mga
pedestrian
5. Nakaparada sa harap ng
pampribadong entrances
6. Nakaparada sa paanan ng tulay
o sa mismong tulay
Kapag ang sasakyan ay unattended

o wala ang driver at dumating ang
tow truck, dapat ay bumusina ng
limang (5) beses ang tow truck driver,
dalawang beses na magkasunod at
may pagitan na isang minuto ang
susunod na tatlong (3) busina. Kung
sakaling walang tumugon o lumapit
na driver o may-ari, ang sasakyan

ay maaari nang ma-tow.
Kung ang sasakyan ay umaandar at
ang driver ay nasa loob ng sasakyan,
nakaparada ng illegal at nakakaantala
sa daloy ng trapiko, hindi ito dapat
i-tow subalit ang driver ay agad na
dapat tiketan.
Dito sa NLEX at SCTEX, ang

- Baluktot na wiper blade frame
na nagdudulot ng hindi maayos na
paglapat sa windshield.

- Punasan ang wiper blades ng
basang basahan upang mawala ang
mga dumi at langis.

Upang maiwasan ang mga
kadalasang nagiging problema sa
wiper, narito ang mga simpleng
hakbang upang mapanatiling nasa
maayos ang kundisyon at mapahaba
ang buhay nito:

- Iwasang gamitin ang windshield
wiper sa pagtanggal ng namumuong
dumi sa windshield.

mga sasakyan na illegal na nakapark ay hindi rin kaagad ito-tow
ngunit ang driver ay maaaring
matiketan ng Temporary Operator’s
Permit (TOP) dahil ang lahat ng
expressway ay isang “Limited
Access Facility” ayon sa R.A. 2000
o “Limited Access Highway Act”
Section 3 kung saan nakasaad na
mahigpit na ipinagbabawal ang
magparada ng sasakyan sa loob
ng highway. Kadalasan, ang mga
sasakyang nato-tow ay nasiraan
o mga sasakyang na-involve sa
aksidente na nakaharang sa kalsada
na wala ng kakayanang tumakbo.
Ang Automobile Association of
the Philippines (AAP) lamang
ang accredited towing service na
pinapahintulutan ng NLEX at SCTEX
na humila sa mga sasakyan sa loob
nito dahil hindi maaaring isakripisyo
ang safety ng ibang motoristang
dumaraan habang hinihila ang
sasakyang tino-tow.
Nawa ay nakapaghatid kami
ng kaunting kaalaman sa inyo sa
artikulong ito. Palaging isipin ang ang
ating kaligtasan gayun din ang mga
kasabay natin sa kalsada. Respeto
sa kapwa motorista, yan ang isa sa
mga kailangang pag-aralan ng mga
nais na magmaneho.

VEHICLE
MAINTENANCE:

WIPER
ni Jenna Angeles

I

mportante na palaging handa ang
sasakyan kahit anong panahon
lalo na sa tag-ulan. Isa sa dapat
na ihanda ay ang ang wiper. Ito
ay makakatulong upang maging
malinaw ang nakikita habang
nagmamaneho.
Ang mahusay na wiper blades
ay importante para sa ligtas na
operasyon ng sasakyan, katulad ng
malinis na langis para sa makina at
maayos na gulong para sa ligtas na
paglalakbay.
Ang mga sumusunod ay mga
kadalasang nagiging problema ng
wiper:

- Guhit-guhit, ito ay nangyayari
kapag ang inyong wiper blades ay
tumigas na, maaari rin na may mga
nakasingit na unwanted object sa
wiper blades.
- Naglulundag-lundag ang wiper
blade, nagkakaroon ng kurbada
kapag hindi nagagamit.
- Sobrang paggamit o kalumaan.
- Nagbibitak-bitak ang wiper blade
bunga ng init ng araw, dahilan upang
tumigas ang goma ng wiper blade.

- Linisin ang windshield tuwing
magpapagasolina.

- I-angat ang wiper blades tuwing
igagarahe ang sasakyan ng matagal
upang maiwasan ang pagtigas ng
goma ng wiper blades dulot ng init
ng araw.
Ang wiper blades ay mabilis

naluluma sa init ng araw, mga
langis na panglinis ng sasakyan,
mga bagay na lumilipad sa hangin
tulad ng buhangin, putik, alikabok
at moisture: acid rain at salt water.
Tandaan, laging bisitahin ang mga
wiper blades bilang parte regular
na maintenance ng iyong sasakyan
upang maging ligtas sa inyong
pagbibiyahe lalo na ngayong
tag-ulan.
SOURCE: www.silblade.com;
www.tricoproducts.com
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SALOT NA

ANO
ANG
ENCROACHMENT?
BASURA

“Basurang itinapon mo, babalik din sa iyo.”

P

anahon na naman ng tag-ulan.
Sa maraming lugar, lalo na sa
Metro Manila at sa Central Luzon,
ito rin ay panahon na ng pagbaha.
Kadalasang sinisisi sa mga pagbaha
ay ang mga baradong kanal, estero,
o iba’t ibang daluyan ng tubig ulan.
Barado ang mga ito dahil sa basura
– basura na itinapon din nating mga
tao. Kahit ang mga kanal at mga
ilog na makikita at tumatawid sa
kahabaan ng NLEX at SCTEX ay
di rin naging ligtas na masaklap
na katotohanang ito.
Ayon sa Sections 48 at 49 ng RA
9003 o ang Solid Waste Management
Act, ipinagbabawal ang pagkakalat
o pagtatapon ng anumang uri ng
basura sa mga pampublikong lugar
tulad ng kalsada, sidewalk, kanal,
estero, parke, o mga establishment,
kabilang ang pagiging dahilan
o ang pagpayag sa gawaing
ito. Ang pagsusunog ng mga
naturang basura o solid waste ay
ipinagbabawal din. Ang sinumang
mapapatunayang lumabag sa batas
na ito ay maaaring pagmultahin o
patawan ng community service sa
munisipalidad kung saan naganap
ang paglabag na ito, maaari ding
parehong parusa ang maipataw.

Ang pagbabawal sa pagtatapon ng
basura sa anumang uri ng katubigan,
tulad ng irrigation canal, sapa, ilog,
lawa, karagatan at iba pa, sa ating
bansa ay nasasaad din sa RA 9275
o The Philippine Clean Water Act.
Ang layunin naman nito ay upang
mapangalagaan ang kalidad ng tubig
sa ating bansa.
Malaki ang problema ng ating
bansa, maging ng buong mundo,
pagdating sa basura.
Huwag
na nating iasa sa mga taga-linis
ng kalsada o ng mga kanal ang
paglilinis ng mga ito. Tayo nang
kumilos at mag-ambag sa paglilinis
ng ating kapaligiran. Simulan natin
sa pagtatapon ng basura sa tamang
tapunan. Huwag na nating iwan sa
mga sidewalk, gilid ng poste o puno,
sa mga kanal o ilog ang cups ng
ating kape, ang mga balot ng ating
kendi at sitsirya, at ang mga straws
at upos ng sigarilyo. Huwag ihagis
ang balot-balot o sako-sakong basura
mula sa ating mga sasakyan papunta
sa kalsada, sa gilid ng kalsada o sa
mga kanal.
Huwag na nating hintaying bahain
at malunod tayo sa basurang tayo
rin naman ang nagkalat. Kilos na
mga kapatid. Ngayon na!

A

ng encroachment o trespassing
ay ang pagtatayo ng isang
istraktura, temporary man o
permanente sa isang lupain,
establisyimento, negosyo at lugar
na pribado na walang pahintulot
at ginagamit para sa pansariling
pangangailangan na lamang.
Maituturing din ang pag-encroach
o pag-trespass ang pagpasok,
pagdaan at pamamasyal ng isang

individual o grupo ng tao sa isang
pribadong lugar o establisyimento
ng walang kaukulang pahintulot.
Mahigpit na ipinapatupad sa mga
expressway tulad ng NLEX-SCTEX
ang pagbabawal sa pagpasok sa
loob ng Right of Way o ROW nito
gayundin ang pagtatayo ng mga
istraktura sa gilid, bakanteng lote,
ilalim ng tulay ng NLEX-SCTEX upang
masiguro ang kaligtasan ng bawat

kapitbahay na mga komunidad at
mga motorista na dumaraan dito.
Ito ay naaayon sa Repubic Act 2000
o Limited Access Facilities Act at
RA 917 o Philippine Highway Act.
Ang sinumang mapapatunayang
lumabag sa mga batas na ito ay
mapaparusahan.
Hangad ng NLEX-SCTEX ang
isang mapayapa at ligtas na biyahe
sa inyong lahat. Ingat po kayo!

BARANGAY SEAL OF GOOD FINANCIAL HOUSEKEEPING
ni Aldrin Avelino

A

ng Barangay Seal of Good
Financial Housekeeping ay
ginagawad ng Pamahalaang
Lungsod ng Quezon at ng
Department of Local and
Interior Government (DILG) sa
mga pamahalaang barangay
na masugid na sumusunod sa
accounting rules and regulations
at Government Procurement
Reform Act o RA 9184. Isa sa
mga ginawaran ng parangal na
ito ay ang Barangay Unang Sigaw,
Quezon City.
Ayon kay Chairman Ricky Lacad,

ito ay bunga ng mga polisiya
at proseso na ipinatutupad ng
pamahalaang barangay upang
mapanigurado na nasusunod ang
accounting at auditing standards na
itinakda ng pamahalaang national.
Isa na rito ay ang mabusising
pag-oorganisa ng mga financial
documents, at ang paninigurado ng
kanilang mga kawani na kumpleto at
naipapasa ang mga ito sa takdang
oras sa Commission on Audit.
Para naman sa mga kawani ng
barangay, sila ay proud sa kanilang
nakamit na parangal dahil ito ang

pinaka-unang award patungkol sa
good governance na natanggap
ng Barangay Unang Sigaw.
Patunay ang parangal na ito sa
malinis na pamamahala ng mga
opisyal ng Barangay Unang Sigaw
sa kaban ng bayan na ipinagkatiwala
sa kanila ng kanilang mga
mamamayan. Tunay na kahangahanga ang kanilang dekalidad na
pamamahala at pagiging tapat
sa serbisyo publiko. Nawa ay
magsilbi itong inspirasyon sa iba
para sa isang maunlad at maayos
na pamayanan.
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