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Marta adalah anak laki-laki berusia 9 tahun yang gemar 
bermain sepanjang hari. Dia suka bermain di sekolah, 

di rumah, di manapun, dan kapanpun.

Dia bermain dengan apa saja dan selalu membuat masalah. 



Ibunya selalu berkata, “Marta sayang, tidak apa-apa 
kalau bermain, tetapi selalu dengarkan nasihat orang 

dewasa (orang tua) ketika mereka memberitahu mana 
mainan yang berbahaya dan mana yang tidak”. 



Suatu hari di rumah, Marta menemukan lemari bertanda 
“Awas: Beracun”. Dia melihat sekitar, ke kiri dan ke kanan 

dan tahu bahwa tidak ada orang lain yang melihatnya. 



Mata Marta berbinar dan dia berkata, 
“Saya harus lihat ada apa di dalamnya!” 



Dia membuka lemari pelan-pelan dan melihat 
banyak benda yang sama sekali tidak terlihat 

beracun.

Dia menemukan termometer, pengukur tekanan darah, 
kotak berisi lampu, baterai yang mirip kancing, krim 
pemutih kulit, dan gigi tua ayah yang sudah tanggal 

dengan bekas tambalan berwarna perak. 



Marta menggaruk kepalanya dan berkata, “Menurutku, 
tidak ada yang beracun di dalam lemari ini, lebih baik aku 

gunakan untuk bermain. Yey! Ibuku salah memasang tanda itu, 
jadi semua yang ada di sini adalah milikku”.

Dia mengambil termometer, dan mengayunkannya seperti 
tongkat sihir. Lalu muncul peri cantik dan berkata. 



“Marta, Marta, kamu sudah sangat nakal. Tanda di lemari 
berbunyi kamu dilarang untuk bermain dengan barang-

barang dalam lemari, tetapi kamu melanggarnya.”

Marta menggaruk kepalanya dan berkata, “Bagaimana 
caranya? Termometer ini terlihat sungguh cantik! Bersinar 
seperti robot punya adikku,tetapi ada air di dalamnya.”

Sang peri menambahkan “Benda 
ini mengandung merkuri yang 
beracun bagi kesehatan dan 
lingkungan kita.”



“Ya itu betul, Marta. Tetapi bila 
kamu gunakan untuk bermain, 
kamu akan terpapar dengan 
kandungan merkuri di dalamnya. 
Misalnya, jika termometer ini 
pecah, merkuri akan keluar dan 
mencemari udara yang kita hirup 
untuk bernafas,” sang peri 
mengingatkan. 



“Ketika hujan turun, merkuri akan mengalir ke danau, 
sungai, dan laut. Nanti merkuri itu akan diserap dan 

masuk ke dalam ikan-ikan yang kita makan. 



Kalau kita makan ikan yang beracun, kita akan terkena 
dampak mematikan dari merkuri tersebut!



Merkuri dapat menyebabkan penyakit pada otak, 
hati, paru-paru, dan ginjal”, dia menambahkan. 
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Sang Peri berkata, “Baik Marta, hanya lakukan AMAN. 

Marta menggaruk kepalanya untuk ketiga kalinya dan 
berkata, “Aaahh. Itulah kenapa Ibu tidak menggunakan 

                 benda-benda ini lagi. Saya tidak mau sakit 
             karena merkuri. Apa yang bisa saya 

bantu?”



A – Amankan dan simpan seluruh 
benda yang mengandung merkuri. 



M – Masukkan semuanya ke dalam 
sebuah wadah. 



A – Atur dan simpan dalam lemari yang 
kuat dan aman. 



“Marahil, nararapat lamang na ating pag aralan ang 
proseso na ginagamit natin sa pagmimina ng ginto. Posible 
kayang may mas mainam, mas epektibo, at mas ligtas na 
gawi ng pagmimina nito?” tanong ni Kit sa mga minero.

“Totoong naging maganda ang takbo ng ating 
kabuhayan dahil sa asoge na bigay sa atin, ngunit, 

tila binawi din ito dahil sa pagkakasakit ng mga 
tao”, tugon ng isang minero. 

N – Namakan atau tandai ini barang beracun 
dan sebarkan informasi ini ke seluruh teman 
sekolah dan teman teman bermainmu. 



Kamu juga dapat menggunakan produk atau barang lain 
yang lebih aman. Baca petunjuknya. Baca label dan hindari 

“Sama-sama Marta, kamu 
tahu apa yang harus kamu 
lakukan. Selalu dengarkan 
nasihat orangtuamu dan 
hati-hati.” 

“Terima kasih banyak 
peri cantik. Saya akan 
selalu mengingat 
nasihatmu”, Marta 
berjanji.

produk yang bertanda 
“Hg” atau “merkuri.”



Marta meletakkan tangannya di dada dan berkata, bersyukur 
kepada Tuhan karena mengirimkan peri cantik kepadanya. 

Dan dia memberitahu kepada ibunya dan akhirnya, dia 
berjanji akan selalu mematuhi nasihat ibunya. Dia berterima 

kasih kepada ibunya karena sudah menyimpan racun 
jauh dari jangkauan dan menjaganya 

agar tetap aman dari bahaya. 
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