KAGAWARAN NG KALUSUGAN
AT KALIDAD NG KAPALIGIRAN
TAONG PISKAL 2 0 2 1- 2 2 CAO REKOMENDADONG HALAGA NG ALOKASYON
Pagprotekta sa kalusugan at kalidad ng kapaligiran at pagpapahusay ng kalusugan ng publiko sa
pamamagitan ng pag-iwas sa sakit, pagsusulong ng responsibilidad sa kapaligiran at, kung kinakailangan,
pagpapatupad ng mga batas sa kalusugan ng kapaligiran at ng publiko.

STAFF: 312.75
309
+3.75
+1.2%

HALAGA NG ALOKASYON (MILYON): $55.0M
TAONG PISKAL 20-21
$55.7M
Pagkakaiba-iba
-$0.7
Pagbabago
-1.2%

PAGPAPANATILI NG KUMPIYANSA NG MGA
MAMIMILI SA KALAKAL AT SERBISYO

$2.2M
$1.2M upang makolekta ang higit sa 175 tonelada ng
mapanganib na basura ng sambahayan mula sa mga
residente ng hindi pinagsamang lugar ng lalawigan
$1M upang magsagawa ng mahigit na 470 pag-inspeksyon
ng solidong basura sa 57 na pasilidad ng solidong basura na
may aktibong permiso, mga istasyon
ng paglipat, mga operasyon sa pagcompost at pag-recycle
ng basura, and 51 na saradong mga landfill o lugar ng
pinagsusunugan upang masiguro ang kalusugan at
kaligtasan sa mga nakapaligid na komunidad.

PAKIKINABANGAN ANG PAGKAKAPANTAYPANTAY,PAGKAKAIBA-IBA AT INKLUSYON:

$0.5M

Pagsalin sa ibang
wika sa website

Patuloy na pagsasanay sa
pagkakaiba-iba ng mga
mamamayan sa mga
komunidad na aming
pinagsisilbihan

Pagsusuri sa Pangangailangan ng Komunidad para
sa mga desisyon na batay sa serbisyo na inipong
data o impormasyon at talakayin ang mga isyung
hustisyang pang-kapaligiran

REKOMENDADONG HALAGA NG ALOKASYON
Dibisyon ng Kalusugan ng Komunidad
$2.3M, 4%
Programa sa
Pagkontrol ng Vector
$13.3M, 24%

Kalidad ng
Lupa at Tubig
$7.4M, 14%

PAGPROTEKTA SA MGA LIKAS NA YAMAN:

$1.5M

Protektahan ang kalidad ng tubig sa lupa sa
pamamagitan ng pagsusuri sa tinatayang 600 ayos ng
disenyo ng sistemang septiko at mag isyu ng 240 mga
permiso sa pagpapatayo at pagbubuwag ng mga
balon ng tubig

PAGPROTEKTA AT PAGTAGUYOD SA
PAMPUBLIKONG KALUSUGAN:

$45.9M

$1M upang magsagawa ng pagsusuri sa kalidad
ng tubig sa 45 na mga dalampasigan
$13.3M upang subaybayan at gamutin ang higit sa 1,500
mga lugar na karaniwang nagpapalaganap ng mga lamok
$14.2M upang mapangalagaan ang kalusugan
ng publiko at siyasatin ang higit sa 15,000 mga
pasilidad sa pagkain, 800 pansamantalang mga
kaganapan, magsagawa ng 1,800 pagsisiyasat sa
reklamo at 700 pagsisiyasat sa karamdaman na
nakukuha sa mga pagkain
$2.4Mpara sa Tugon ng Koponansa Mapanganib na Insidente (HIRT)
upang magbigayng emerhensiyang tugonsa 400 na mga insidente
$11.9M upang pahintulutan ang 14,000 at siyasatin ang higit sa 7,500
mga pasilidadupang mapangasiwaan ng maayosang mapanganib na
mga materyales at magbigayng abot-tulong
$2.0M upang siyasatinang higit sa 4,000 pampublikonglanguyan
$1.1M upang magsagawang higit sa 460 inspeksyon ng mga
pasilidad na may mga radio-aktibong material / makinang pang-Xray
upang masiguro ang kaligtasan ng publiko, mga manggagawa at
ng kapaligiran

PAGTUGON SA ABOT-KAYANG PABAHAY:

$1.0M

$0.3M upang pahintulutan at siyasatin and 156 na parke ng mga
mobile home at 29 parke ng mga RV sa hindi pinagsamang parte
ng lalawigan upang matiyak ang ligtas at maayos na tirahan
$0.4M upang pahintulutan at siyasatin ang 2,500 mga lugar
ng pabahay, 77,000 paupahang mga bahay at yunit ng hotel,
at 30 pasilidad para sa detensyon upang masiguro ang ligtas
na pabahay

Pagkain at Pabahay
$17.3M, 31%

Mapanganib na
Materyales
$14.8M, 27%

$0.3M para sa pagpapatawad ng bayad
sa mga karagdang istraktura na tirahan o
Accessory Dwelling Unit (ADU) at Septiko

