MONITORING AND SUPERVISORY CHECKLIST
Mga Panuto: Ang instrumentong ito ay maaaring magamit upang masubaybayan ang mga interbensyon sa nutrisyon ng iyong organisasyon
tulad ng vitamin A supplementation (VAS) at pagpupurga (abendazole) para sa mga batang may edad 6-59 months at ang multiple micronutrient
supplementation (MMS) para sa mga buntis. May mga katanungan tungkol sa lagay ng supply ng iyong organisasyon, sa pagsasanay at ang
performance ng mga service providers, sa bilang ng natitirang imbentaryo, at sa mga kalagayan ng imbakan ng mga produkto. Ang paggamit sa
instrumentong ito ay opsyonal. Para sa mga katanungan o mga alalahanin, mag-email sa me@vitaminangels.org.

PART 1: PAG-OBSERBA NG PAGBIBIGAY NG SERBISYO

Mga Panuto: Kuhanin ang sumusunod na impormasyon sa pamamagitan ng pagbibisita sa lokasyon kung saan maaari mong obserbahan ang
mga service providers na aktibong nagbibigay ng Vitamin A/Albendazole/MMS sa kanilang mga kliyente.

MGA IMPORMASYON PATUNGKOL SA MONITORING SITE
1

Petsa ng pagbisita:

2

Pangalan ng Lugar na Pagdadausan ng Pagbibigay ng Serbisyo:

3

Lokasyon:

4

Aling mga commodities mula sa Vitamin Angels ang natanggap na ng lugar na ito?
☐ Vitamin A
☐ Pampurga/Albendazole
☐ Multiple Micronutrients Supplementation (MMS)
☐ Wala (kung ito ang napili, lumaktaw sa Question 10)

SUPPLIES
5

Mayroon bang sapat na mga supplies para sa distribusyon sa araw na ito?
COMMODITIES

Pangkalahatan

SUPPLIES

MAYROON

WALA

Visual checklists/job aids
Hand sanitizer at/o sabon at malinis na tubig
Mga panulat/bolpen
Mga pangbasurang plastic
Tally sheet at/distribution register

Vitamin A

100,000 IU and/or 200,000 IU vitamin A na kapsula
Gunting (para sa pagputol ng dulo ng kapsula)
Mga table napkins o pamunas (gamit na pantanggal ng natirang mantika)

Pampurga/
Albendazole

Pampurga/tabletas na albendazole
Babasagin na bote (o ibang kagamitan) para sa pagdurog ng albendazole
Malinis na papel para sa pagdurog ng albendazole

MMS

Multiple micronutrient supplements para sa mga buntis

MGA SERVICE PROVIDERS
6

Ilan sa mga service providers ang direktang nagbibigay ng mga commodities sa araw na ito? (isulat ang numero ng bilang) _______

PAGSASANAY
7

Paano natutunan ng mga service provider ang
pagbibigay ng mga commodities? (piliin ang lahat ng
mga code na naaayon sa bawa’t service provider)

CODE

URI NG PAGSASANAY

0

Hindi nagsanay

1

1

Vitamin Angels’ Course (eLearning or instructor-led)

2

2

Mga Pang-edukasyon na Materyales ng Vitamin Angels
(video, biswal na checklist, steps card, mobile application,
atbp)

3

3

Sinanay ng pamahalaan

4

4

Medical/nursing school

5

5

Iba pa, tukuyin: __________

SERVICE PROVIDER #

URI NG PAGSASANAY

CHECKLIST NG MGA HAKBANG SA PAGBIBIGAY NG VITAMIN A AT PAMPURGA
Mga Panuto: Kung vitamin A o pampurga/albendazole ang napili para sa Q4, obserbahan ang bawat service provider na nagbibigay ng
mga commodities na ito. Markahan ng “Yes” (Y) kapag tama ang pagkagawa ng hakbang ng service provider. Markahan ng “No” (N) kapag
hindi tama ang pagkagawa ng hakbang o hindi ito nagawa. Piliin ang “Hindi Angkop” (NA) kapag ang hakbang ay hindi para sa isang partikular na service provider dahil hindi naibigay ang partikular na commodity na kailangan para sa hakbang na iyon o dahil may ibang service
provider na siyang gagawa ng hakbang na iyon.
8

COMMODITY

MGA HAKBANG

PROVIDER
1

Y
Vitamin A at
Albendazole

Tiniyak na hindi nakatanggap ang
bata ng Vitamin A o pampurga sa
nakaraang isang buwan.
Tiniyak na ang bata ay walang
matinding hirap sa paghinga.
Nilinis ang kanyang mga kamay gamit
ang alcohol-based sanitizer o malinis
na tubig at sabon.

Vitamin A

Hindi pinilit ang bata na tumanggap
ng Vitamin A.
Pinili ang tamang dose ng Vitamin A
na naaayon sa edad (Asul na kapsula
(100,000 IU) para sa mga batang 6-11
months; Pulang kapsula (200,000 IU)
para sa mga batang 12-59 months).
Ginupit ang manipis na dulo ng
kapsula.
Hindi hinahawakan ang bata kapag
binibigyan ng vitamin A.
Pinunasan ng service provider ang
natirang mantika mula sa kanyang
mga kamay at sa gunting.

Albendazole

Pinipili ang tamang dose ng
pampurga/albendazole na naaayon
sa edad (kalahating tableta (200 mg)
para sa mga batang 12-23 months;
Isang buong tableta (400 mg) para sa
mga batang 24-59 months).
Dinudurog ang pampurga/tabletas na
albendazole
Hindi pinilit ang bata na tumanggap
ng pampurga/albendazole.
Hindi hinahawakan ang bata kapag
binibigyan ng pampurga/albendazole.

Vitamin A at
Albendazole

Hindi binibigay ng service provider
ang Vitamin A o pampurga
sa tagapag-alaga para iuwi sa
kanilang bahay.
Itinatala ang dose sa health card ng
bata (kung mayroon).
Itinatala ang dose sa talaan ng
organisasyon. (hal. distribution
registeri, tally sheet, atbp}.

N

NA

PROVIDER
2

Y

N

NA

PROVIDER
3

Y

N

NA

PROVIDER
4

Y

N

NA

PROVIDER
5

Y

N

NA

MULTIPLE MICRONUTRIENT SUPPLEMENTATION (MMS) STEPS CHECKLIST
Mga Panuto: Kung MMS ang pinili sa Q4, obserbahan ang bawa't service provider na nagbibigay ng MMS. Markahan
ng "Yes" (Y) kapag tama ang pagkagawa ng hakbang ng service provider. Markahan ng "No" (N) kapag hindi tama ang
pagkagawa ng hakbang o hindi ito nagawa. Piliin ang "Hindi Angkop" (NA) kapag ang hakbang ay hindi para sa isang
partikular na service provider.
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MGA HAKBANG

PROVIDER
1

Y
Nagbibigay ng MMS sa isang nagbubuntis.
Sinisigurado na ang babae ay walang supply ng
MMS o iron at folic acid (IFA) sa kasalukuyan.
Tinuturuan ang nagbubuntis na uminom ng 1
kapsula/tableta araw-araw.
Nagbibigay ng pagpapayo tungkol sa MMS (hal.
mga benepisyo nito, mga side effects, paano ang
pag-inom, atbp)
Itinatala ang dose sa health card ng nagbubuntis
(kung mayroon).
Itinatala ang dose sa talaan ng organisasyon. (hal.
distribution register, tally sheet, atbp}.

N

NA

PROVIDER
2

Y

N

NA

PROVIDER
4

Y

N

NA

PROVIDER
5

Y

N

NA

PART 2: PAG-OBSERBA NG IMBENTARYO
Mga Panuto: Kolektahin ang sumusunod na impormasyon sa pamamagitan ng pagbibisita sa lokasyon kung saan nakatago ang mga
commodities at nalalabing imbentaryo.
10

Ilang dose ng bawat Vitamin Angels commodity pa ang natitira sa imbentaryo? (isulat ang bilang; isulat ang "0" dose kung walang
natira o "Hindi Angkop" kung hindi nakatanggap ng ganoong commodity ang organisasyon)
VA COMMODITY

NATITIRANG DOSES

Vitamin A 100,000 IU
(asul na kapsula)
Vitamin A 200,000 IU
(pula na kapsula)
Pampurga/Albendazole
Multiple Micronutrient
Supplementation (MMS)
11

Sapat ba ang commodity na natitira sa imbentaryo? (pumili ng isa)
☐ Oo ☐ Hindi
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Sa pamamagitan ng pagmamasid, ilarawan ang kalagayan ng storage ng mga produktong ibinigay ng Vitamin Angels. (pumili ng
isang sagot para sa bawa't kalagayan)
KONDISYON

13

OO

HINDI

Cool Temperature (between 15 - 30°C)

☐

☐

Tuyo

☐

☐

Protektado sa direktang init ng araw

☐

☐

Ligtas sa mga peste

☐

☐

Hindi mananakaw o mawawala

☐

☐

Hindi direktang nakapatong sa sahig

☐

☐

Nasa orihinal na bote

☐

☐

Mayroon bang expired na Vitamin Angels commodity sa imbentaryo? (Sagutan para sa bawat commodity; isulat ang “Hindi Angkop”
(NA) kung hindi nakatanggap ng commodity ang iyong organisasyon)
VA COMMODITY

14

MAYROON

WALA

KUNG MAYROON, ISULAT ANG
BILANG NG DOSES NA EXPIRED

NA

Vitamin A 100,000 IU

☐

☐

☐

Vitamin A 200,000 IU

☐

☐

☐

Pampurga/Albendazole

☐

☐

☐

Multiple Micronutrient Supplementation
(MMS)

☐

☐

☐

Ano ang iyong pangkalahatang mga komento tungkol sa distribution ngayon? (Isama ang mga komento ukol sa lokal na mga protocols sa COVID; mga tagumpay o mga hamon sa mga service providers, atbp)

Ano ang naging maayos?

Ano ang maaari pang mapabuti?

PART 3 MGA AKSYON
SEKSYON

Supplies (Q5)

Pagsasanay (Q7)

MGA RESULTA

Kung hindi sapat ang mga supplies...

MGA HAKBANG NA REKUMENDADO NG VA

Bago ang iyong susunod na pamamahagi ay siguraduhin na
mayroon kang mga supplies upang ligtas na maipamigay ang mga
commodities. May listahan ng supplies na maaring makita sa huling
pahina ng Visual Checklist: https://www.vitaminangels.org/vasdservice-delivery#Visual%20Checklist

Kung may mga service providers na hindi Kontakin ang Learning Solutions Unit ng VA sa technicalservices@
vitaminangels.org o pumunta sa https://www.vitaminangels.org/
nakapagsanay...
vasd-service-delivery para makakuha ng mga materyales para sa
pagsasanay/pang-edukasyon.

Checklist ng
mga hakbang
sa pagbibigay
ng vitamin A at
pampurga

Kung may service providers na
nakalaktaw ng hakbang...

Kontakin ang Learning Solutions Unit ng VA sa technicalservices@
vitaminangels.org o pumunta sa https://www.vitaminangels.org/
vasd-service-delivery para makakuha ng mga materyales para sa
pagsasanay/pang-edukasyon .

Multiple
micronutrient
supplementation
(checklist ng
mga hakbang sa
pagbibigay ng
MMS) (Q9)

Kung may service providers na
nakalaktaw ng hakbang...

Tignan ang FAQs para sa Service Providers Distributing MMS to
Pregnant Women para magabayan: https://www.vitaminangels.org/
assets/content/uploads/MMS_FAQs_for_service_providers_final.
pdf

Pagmamasid sa
imbentaryo: Mga
natitirang doses
(Q10)

Kung may imbentaryong natitira...

Subaybayan ang mga petsa ng pag-expire ng mga natitirang bote
at pagplanuhan ang pamamahagi ng mga ito.

Pagmamasid sa
Kung wala kang sapat na stock...
imbentaryo: Sapat
na imbentaryo sa
stock (Q11)

Kontakin ang iyong kinatawan ng VA upang masiyasat ang mga
solusyon.

Pagmamasid
sa imbentaryo:
Kalagayan ng
storage (Q12)

Kung mayroong mga storage kondisyon
na hindi maayos..

Sumangguni sa mga pahina 20-21 ng Vitamin A and Deworming
Reference Manual https://www.vitaminangels.org/assets/content/
uploads/VAS_Reference_Manual_121818.pdf

Pagmamasid
sa imbentaryo:
Expired na
imbentaryo (Q13)

Kung mayroong expired na commodity...

Kontakin ang iyong kinatawan ng VA upang masiyasat ang mga
solusyon.

