
Pagbibigay ng Vitamin A at Pampurga

Kinabibilangang 
Edad

Kailan Huling            
Nakatanggap Mga Alalahaning Pangkalusugan Tamang Dose • Huwag ito 

ipainom sa 
batang umiiyak. 
Pakalmahin muna 
ang bata.

 
• Huwag piliting 

uminom ng 
Vitamin A at 
pampurga ang 
bata.

• Huwag piliting 
ipalulon ito 
sa bata sa 
pamamagitan 
ng pagpisil ng 
kanyang ilong.

• Huwag ipauuwi 
ang Vitamin A 
o pampurga sa 
tagapangalaga 
para ibigay sa 
bata sa kanilang 
bahay.

kulang sa 6 na 
buwan Hindi maaaring makatanggap ng Vitamin A at ng pampurga 

6 hanggang 11 
buwan

Hindi nakatanggap ng  
Vitamin A sa nakalipas 
na isang buwan

→ • Walang matinding hirap sa             
paghinga sa araw na ito →

12 hanggang 23 
buwan
(1 hanggang 2 taon)

Hindi nakatanggap ng 
Vitamin A sa nakalipas 
na isang buwan

→ • Walang matinding hirap sa             
paghinga sa araw na ito →

Hindi nakatanggap ng  
pampurga 
sa nakalipas na isang 
buwan

→
• Walang matinding hirap sa             

paghinga sa araw na ito
• Walang pagsusuka sa araw na ito
• Walang lagnat sa araw na ito
• Walang pagtatae sa araw na ito

→

24 hanggang 59 
na buwan
(2 hanggang 5 
taon)

Hindi nakatanggap ng 
Vitamin A sa nakalipas 
na isang buwan

→ • Walang matinding hirap sa             
paghinga sa araw na ito →

Hindi nakatanggap ng 
pampurga 
sa nakalipas na isang 
buwan

→
• Walang matinding hirap sa             

paghinga sa araw na ito
• Walang pagsusuka sa araw na ito
• Walang lagnat sa araw na ito
• Walang pagtatae sa araw na ito

→

60 buwan o higit 
pa Hindi maaaring makatanggap ng Vitamin A at pampurga 

Mga Kondisyon para Makatanggap ng Serbisyo1



Tiyaking malinis ang mga 
kamay bago isagawa ang 
pagbibigay ng Vitamin A at  
pampurga  sa bata. Maghugas 
ng kamay o gumamit ng hand 
sanitizer.

Mga Hakbang sa Pagbibigay ng Vitamin A at Pampurga
Mga Panukalang Pangkaligtasan

Tiyaking kalmado ang bata 
upang maiwasang mabulunan 
ito. Huwag piliting uminom 
ng Vitamin A at pampurga 
ang bata. 

Ibigay ang Vitamina A
6 hanggang 11 buwan

(6 na buwan hanggang 

isang taon)

100,000 IU 200,000 IU

12 hanggang 59 na 
buwan 

(1 hanggang 5 taon)

Piliin ang dose ayon sa edad ng bata. Gupitin ang dulo ng 
kapsula ng Vitamin A.

Isalin ang Vitamin A sa 
bibig ng bata.

Ibigay ang Pampurga

Durugin ang tableta. Gamit ang tiniklop na papel, dahan-dahang 
ibuhos ang pinulbos na pampurga sa 
bibig ng bata.

24 hanggang 59 
na buwan

(2 hanggang 5 taon)

12 hanggang 23 
buwan

(1 hanggang 2 taon)

200 mg 400 mg

DINUROG DINUROG

Piliin ang dose ayon sa edad ng bata.

2

Punasan ang sobrang 'oil' sa 
kamay at gunting.

→ → →

→ →


