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Grupo sa Edad
ubos sa 6 ka bulan
6 hantod 11 ka
bulan

12 hantod 23 ka
bulan

(1 ka tuig hantod 2 ka
tuig)

24 hantod sa 59 ka
bulan
(2 ka tuig hantod 5 ka
tuig)

60 ka bulan o
lampas pa

Paghatag sa Vitamin A ug Pangpurga

Mga Sukdanan Bag-o Makadawat sa Serbisyo
Kanus-a Ang Katapusang
Nadawat

Saktong
Dosis

Mga Kabalaka sa Kahimsog



Ang bata DILI angay hatagan ug Vitamin A ug pangpurga
Wala nakadawat ug
Vitamin A sa niaging usa
ka bulan.

→

• Walay grabeng kalisod sa pag ginhawa
sa karong adlawa.

→

Wala nakadawat ug
Vitamin A sa niaging usa
ka bulan.

→

• Walay grabeng kalisod sa pag ginhawa
sa karong adlawa.

→

Wala nakadawat ug pangpurga sa niaging usa ka
bulan.

→

• Walay grabeng kalisod sa pag ginhawa
sa karong adlawa.
• Walay pagsuka-suka sa karong adlawa.
• Walay hilanat sa karong adlawa.
• Walay kalibanga sa karong adlawa.

→

Wala nakadawat ug
Vitamin A sa niaging usa
ka bulan.

→

• Walay grabeng kalisod sa pag ginhawa
sa karong adlawa.

→

Wala nakadawat ug pangpurga sa niaging usa ka
bulan.

→

• Walay grabeng kalisod sa pag ginhawa
sa karong adlawa.
• Walay pagsuka-suka sa karong adlawa.
• Walay hilanat sa karong adlawa.
• Walay kalibanga sa karong adlawa.

Ang bata DILI angay hatagan ug Vitamin A ug pangpurga

→


• Dili ipatumar
sa bata kung
nagahilak;
pahilunaon usa
ang bata.
• Dili pug-son
ang bata
patumaron ug
Vitamin A ug
pangpurga.
• Dili pugngan
ang ilong sa
bata aron
mapugos sa
pagtulon.
• Dili ipadala ang
Vitamin A o ang
pangpurga sa
kauban para
ipainum sa bata
unya sa balay.
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Mga Pamaagi sa Paghatag sa Vitamin A ug pangpurga
Maniguro ang mga kamot
limpyo gamit ang hand
sanitizer, o sabon ug limpyong
tubig una maghatag ug
serbisyo sa matag usa ka bata.

Mga Pamaaging Luwas sa Piligro

Siguraduhon nga kalmado
ang bata aron dili siya
matuk-an. Dili pugson ang
bata sa pagtumar sa Vitamin
A o pangpurga.

Ihatag ang Vitamin A
6 hantod 11 ka Bulan
(6 ka bulan hantod isa
ka tuig)

12 hantod 59 ka
Bulan

(1 ka tuig hantod 5 ka tuig)

100,000 IU

200,000 IU

Pilion ang dosis na angay para sa edad sa
bata.

12 hantod 23 ka
Bulan
(1 hantod 2 ka Tuig)

24-59 ka Bulan

(2 hantod 5 ka Tuig)

DINUGMOK

DINUGMOK

200 mg

400 mg

Pilion ang dosis na angay para sa
edad sa bata.

→

→
Putlon ang tumoy sa
kapsulang Vitamin A.

→
Pisliton ang Vitamin A
ngadto sa baba sa bata.

Ihatag ang Pangpurga

Trapuhan ang mga namantikaan
nga mga kamot ug gunting.

→

→
Dugmukon ang tableta.

Mag gamit ug pinilo nga papel para sa
pinulbos na tambal, ug hinayhinayon kini
ibubo sa baba sa bata.

