
 غسل اليدين بشكل متكرر 
أو استخدام معقامت اليد، 

عىل سبيل املثال، عند 
مالمسة املقابض، القوابس/

املآخذ الكهربائية فور 
وصولك إىل املنزل

 السعال أو 
العطس يف 

أكاممك

 الحد من 
االتصال الجسدي، 

واملصافحة، والعناق، 
وتقبيل الخدين 

البقاء عىل مسافة 
مناسبة بينك وبني 

اآلخرين ومطالبتهم 
بتوخي الحذر 

 االهتامم بالنظافة
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نصائح جيدة للحوامل
 ملاذا تعترب الحوامل من املجموعة املعرضة ملخاطر عدوى فريوس الكورونا؟

عىل الرغم من عدم توفر املعلومات حتى اآلن بأن النساء الحوامل معرضات، بشكل خاص لخطر اإلصابة بفريوس 
كورونا، أو أن هناك خطرًا عىل الجنني، إال أنه حسب تقييامت السلطات الصحية، فإن النساء الحوامل ميثلن مجموعة 

معرضة للخطر.
يتم إجراء هذا التقييم من أجل السالمة، ألن النساء الحوامل بشكل عام أكرث عرضة لإلصابة بالعدوى.

ماذا ميكنني أن أفعل لحامية نفيس من العدوى؟لق العنان تراجية مع

تجنب التواجد يف أماكن الزحام 
• عىل سبيل املثال، عدم استخدام وسائل النقل العام إن أمكن
• البقاء عىل مسافة ترتاوح بني مرت ومرتين بينك وبني اآلخرين

• تفادي االعتناء بأطفال اآلخرين 

 

  هل يجب الخضوع لالختبار أنا وطفيل؟

يف حالة ظهور هذه األعراض، مبا يف ذلك أعراض خفيفة مثل نزالت الربد/ الرشح، فيجب الخضوع لالختبار.   •
إذا كان طفلك سلياًم وبصحة جيدة، فال تقومي بإجراء اختبار للطفل.  •

يجب فحص الطفل حديث الوالدة فقط إذا كان يعاين من أعراض. طبيب األطفال هو الذي يجب أن يقيم   •
هذا.

- بداية سعال جديد
- الحمى/ارتفاع درجة الحرارة

- صعوبة يف التنفس

- استمرار الشعور باملرض لعدة أيام
- عدم التحسن

- تفاقم األعراض

 بصفتك امرأة حامل، يجب توخي الحرص بشكل خاص
االتصال بالطبيب عند ظهور هذه األعراض



Side 2/2

نصائح جيدة قبل الرضاعة الطبيعية وخاللها:
أثناء الرضاعة الطبيعية، يوىص باتباع النصائح العامة للمجلس الوطني للصحة، للحد من خطر 

اإلصابة بفريوس الكورونا )انظر الصفحة 1(.
يف حالة إصابتك بالفريوس، عليِك اتخاذ االحتياطات التالية: 

اغسيل يديك بالصابون واملاء قبل ملس طفلك أو مضخة الثدي أو الزجاجات.  •
اغسيل صدرك باملاء والصابون قبل الرضاعة.  •

استخدمي غسول الفم عند اتصالك بشكل وثيق مع طفلك، مبا يف ذلك الرضاعة الطبيعية.  •
إذا كنت تستخدمني آلة الحلب، فاتبعي توصيات تنظيف املضخة بعد كل استخدام.  •

 هل ميكنني الوالدة يف املنزل؟
إذا كنت أنِت أو زوجك أو األطفال الذين يعيشون يف املنزل مصابني بفريوس الكورونا أو أعراضه، فال   •

ميكنك الوالدة يف املنزل. وذلك لحامية القابلة من اإلصابة.

.
 هل يل بإحضار رشييك )زوج أو مرافق( أو أحد أقاريب معي عند الوالدة؟

•  نعم، ميكنك إحضار شخص واحد للوالدة. ومع ذلك، يجب أال يكون الشخص مصابًا بالكورونا 
)كوفيد19-( أو يعاين من أعراضه.

 

 هل ميكنني أن أكون مع طفيل حديث الوالدة بعد الوالدة؟
نعم، ميكن أن تكوين مع طفلك حديث الوالدة بعد الوالدة، حتى لو كنت مصابة بفريوس الكورونا   •

)كوفيد19-(.
رمبا، يجب عىل الرشيك وأفراد األرسة اآلخرين من املصابني بفريوس الكورونا )كوفيد19-( أو يعانون من   •

أعراضه تجنب االتصال باملولود الجديد.
إذا تم نقل طفلك إىل جناح حديثي الوالدة، فحاويل قدر املستطاع عدم االقرتاب من الطفل، يف حالة   •

إصابتك بفريوس الكورونا أو أعراضه.
 

هل ميكنني إرضاع طفيل الوليد؟
 • نعم، بإمكانك إرضاع طفلك، رضاعة طبيعية، ألنه مل يتم العثور عىل فريوس كورونا، يف حليب الثدي من 

األمهات املصابات بفريوس الكورونا )كوفيد19-(. 

 

 هل مبقدور أطفايل اآلخرين التعامل عن قرب مع طفيل حديث الوالدة؟
بإمكان األطفال األصحاء التعامل عن قرب مع الطفل حديث الوالدة.  •

بالنسبة لألطفال املرىض واألطفال الذين يعانون من أعراض املرض، يجب عليهم تجنب االتصال الوثيق   •
مع األطفال حديثي الوالدة، كام يتعني عليِك مضاعفة االهتامم مبوضوع النظافة وغسل اليدين داخل 

املنزل.
 

 هل ممرضة الرعاية الصحية ستأيت للزيارة؟
يف حالة إصابتك بفريوس الكورونا )كوفيد19-(، ستواظب ممرضة الرعاية الصحية عىل زيارتك كل أربعة   •

أو خمسة أيام، لكنهم سيتصلون بِك قبل الزيارة. سيتم ترتيب زيارات أخرى محليًا مع ممرضة الرعاية 
الصحية.


