
Conduct of thermal
scanning and
other safety protocols 

Extending the payment period
and waiving penalties for
received billings and discontinue
of disconnection as of May, 2021

Utilization of technology for
information dissemination and 
implementation of processes
online 

Partnership with different
payment centers made
available for ease of
payment of customers

Best Practices During COVID 19 
The on-going pandemic is changing day-to-day life in unprecedented ways. All sections of
society – including employers, employees as well as our customers. With this, LARC is making
sure to put hygiene at the heart of workplace planning which aimed at boosting employees’
confidence, reducing the number of staff in the office at any one time and longer-term design
upgrades and modifications. All of this play a role to protect each other and help prevent further
spread of the disease.

In time for the Earth Day
2021 celebration, LARC
officially turned over to
environmental processor
of Electronic Wastes,
Envirocycle - the first
batch of collected E
Wastes for proper
disposal and recycling.

Turnover of
 E Waste

World Water Day 2021
Celebration

#1 Marc Louise Isleta

#2 Vince Louise Ressurection 
 

CONGRATULATIONS to the winners of 
LARC's #Water2Me Photo Contest 2021!

#3 Mike Kendrick Vista 
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"Mahigit isang taon na ang pandemya na lubhang
nakakabahala at nagbibigay ng matinding
pagsubok hindi lamang sa ating bansa kundi sa
buong mundo. Nauunawaan namin sa LARC na
ang mga pagkagambalang ito ay maaaring mag-
udyok ng damdamin ng pagkabalisa at takot para
sa ating lahat na lumabas at makisaluma sa ibang
tao. Bilang tugon dito, naglunsad ang LARC ng
ilang mga “best pratices” upang makatulong sa
pagsisigurado inyong kaligtasan at kapakanan
kagaya ng pagkakaroon ng karagdagang payment
centers, pagpapaliban ng  
diskoneksyon at marami pang iba. 
Hangad ng LARC ang ibayong 
pag iingat at magandang
 kalusugan para 
aming konsesyunaryo."

E.Q. Puerto
LARC General 
Manager

LARC continues to conduct the following safety measures:

E-Waste Disposal Webinar
Matagumpay na idinaos ng LARC ang unang webinar ukol sa E-
Waste Disposal noong Mayo 26, 2021 kung saan dumalo ang
ating mga butihing Kapitan, Kagawad, iba pang mga empleyado
ng mga barangay ng Los Baños, Laguna at mga empleyado ng
LARC.

Ang isinagawang webinar ay parte ng corporate social
responsibility ng LARC. na naglalayon makatulong maitaguyod
ang kapakanan ng mga tao sa komunidad na aming
pinagseserbisyuhan. Patuloy din na hinahangad ng LARC na
mahikayat ang ating komunidad sa adhikain na mapangalagaan
ang ating mga likas-yaman, lalo na ang ating yamang tubig.

For this year’s Earth Day celebration with the theme, “Restore our
Earth”, an Earth Day Weekly Challenge was launched to increase
awareness of LARC employees and customers on environmental
problems with the main goal to encourage everyone to simply act
and reflect on environmental destruction - aligned with the objective
of our Dalayday program.

Earth Day Weekly Challenge

May 12, 2021. There are various challenges for three consecutive weeks that focused on restoring the
earth through caring greenery and practicing zero waste lifestyle. 

LARC’s Earth Day Online Weekly Challenge was participated by
LARC FB page followers, customers as well as LARC  and LWD
officials, employees and their families. Contest ran from April 22 to 



“Malaki po ang pagkakaiba noong nakaposo

kami at mas maalwan ang pagkuha ng tubig

ngayon. Noong hindi pa kami konektado sa

LARC, medyo makalawang ang tubig. Ngayon

ay maayos ang serbisyo sa amin ng LARC.”

Jacinto Malapascua 
(Calauan)

“Mabilis naproseso yung pagkabit ng
linya ng tubig namin, pagkabayad ko

po ay nakabitan na agad kami matapos
1-2 araw. Malaking bagay na nakonekta
ang suplay ng aming tubig sa LARC at

walang nagiging problema.”

Bernardo Victoria 
(Calauan)

 

Dolores De Castro 
(Los Baños)

“Poso lang ang ginagamit namin noon
pero ngayon mas malinis at mas okay na

ang tubig namin simula ng nagpakabit
kami sa LARC. Madali lang rin magbayad
dahil mayroong mga pwedeng bayaran

dito sa amin at hindi na kinakailangan
pumunta sa kanilang opisina.” 

 

Rosalie Belen 
(Los Baños)

 

“Sampong taon na akong walang sariling
metro, nakikigamit lang kami sa biyenan

ko. Simula nagpakabit ako ng linya ng
tubig sa LARC ay mas nakakamura na
kami dahil alam na namin ang aming
konsumo. Malinis at malakas rin ang

dating ng tubig sa amin.” 
 

"Bilang tagapagmahala ng suplay ng tubig ng mga bayan ng Los
Banos, Bay, Calauan, Victoria at Nagcarlan, patuloy na nagbibigay
ng ibayo at kalidad na serbisyo ang LARC sa mga konsesyunaryo.
Sinisigurado namin hanggang sa abot ng aming makakaya na
matugunan ang pangangailangan na magkaroon ng sapat na suplay
ng tubig ang mga bayan na ito sa pamamagitan ng patuloy na
pagkakabit ng mga linya ng tubig, pagsasagawa ng mga repairs at
maintenance, pagbisita sa mga metro ng tubig at marami pang iba sa
kabila ng pagsubok na dala ng kasalukuyang pandemya."

Allan Rey Sarmiento
(Bay)

"Satisfied LARC customer ako. Okay
naman ang water quality at building kasi

ito kaya medyo humihina ang water
pressure pero okay naman. Sa LARC na

rin ako konektado before,
pinaghiwahiwalay ko lang ng kuntador at

mabilis naman ang proseso nito."
 

Melchor Santiago  
(Bay)

 

"Dati po ay nakikiigib lang ako ng tubig
sa nanay ko laking dali at bilis na po

ngayon na konektado na kami sa LARC.
Maayos rin po ang pagkakakabit ng

aking linya ng tubig at nagkasundo po
kami nung mga nagkabit sa LARC sa
pwesto ng metro ko dahil mabait po

silang kausap."
 

Upang masigurado ng LARC na natutugunan ang pangangailangan na magkaroon ng
sapat na suplay ng tubig ang mga bayan na ito, minarapat na kamustahin sa
pamamagitan ng “phone call interview” ang mga bagong konektadong linya ng tubig na
konsesyonaryo sa LARC. 

Narito ang ilan sa mga direktang sinabi ng mga konsesyunaryo ukol sa kanilang bagong
linya ng tubig at mga proseso na pinadaanan sa pagpapakabit nito.

M.B. Ramos
LARC President
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Be updated on LARC news, follow us at:
facebook.com/larcph @larcph www.larc.com.ph


