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نوزاد:   مراقبت ازو  بارداری، زایمان،هنگام ( ۱۹ -بیماری ویروس کرونا )کووید

 ۱۹ -مادران در طول کووید هایی برایتوصیه

 بارداری

متولد نشده نگرانی از تأثیر این ویروس بر بارداری و نوزاد    باشد و  زااسترس  تواندمی  ۱۹  -کوویدشدن   گیرجهاندر طول    باردار بودن
 طبیعی است.

هیچ مدرکی  ۱۹ -کووید هستیم. در حال حاضر،  هنوز در حال یادگیری چگونگی تأثیر آن بر زنان باردار  ما  یک بیماری جدید است و 
هد زنان باردار در معرض خطر بیشتری از ابتال به   به آن شدت بیماری   ابتالهستند، و یا در صورت    ۱۹  -کوویدوجود ندارد که نشان د

هد کافی برای تأیید انتقال  ایشان هد بود. اکنون شوا در دوران بارداری از مادر به فرزند خود نیز وجود ندارد.  ۱۹ -کوویدبیشتر خوا
هم است:برای زنان باردار به کار بستن اقدامات احتیاطی زیر برای مصون نگه  داشتن خود در برابر بیماری م

هم  هایمالقاتبرای رفتن به قرار  جزبه  • .از خانه کار کنیدان کام در صورت و در خانه بمانیدتا حد امکان  پزشکیم
درباره امکان انجام مالقات از راه تماس تلفنی یا ویدئو کنفرانس  با پزشک، متخصص زنان و زایمان، یا مامای خود  •

.صحبت کنید
هداف پزشک جزبه به خانه خود  کنندگانالقاتم از پذیرفتن •  .داجتناب ورزیی  برای ا
یا در صورت عدم وجود از ضدعفونی کننده دست حاوی  بشوییدثانیه با آب و صابون  ۲۰حداقل به مدت  را خود هایدست  •

الکل استفاده کنید.
 را رعایت کنید. حداقل دو متر از دیگران فاصله داشته باشید. فیزیکی گذاریفاصله •
دهان خود  ،چشم از لمس •  .داجتناب ورزیبینی و 
هستید  هایمکان وقتی در  •  .داجتناب ورزی شوندمیلمس  از لمس سطوحی که اغلبعمومی 
ها برای تهیه موارد ضروری رفت و آمد به فروشگاه .دشلوغ و اوج ساعات ازدحام اجتناب ورزی هایمکاناز حضور در  •

 را محدود کنید.
 .داجتناب ورزیعمومی  یهنقلاز سفر با وسایل  •

یا که بیماری قلبی یا ریوی، دیابت  هاییآن ازجملهقرار دارند،  ۱۹ -کوویدزنان بارداری که در معرض خطر عوارض شدید ناشی از 
دست بزنند:  سیستم ایمنی ضعیف دارند، باید به اقدامات احتیاطی بیشتری مانند موارد زیر

ک کنند. • هید تا در امور ضروری )مانند پیچیدن نسخه، خرید مواد غذایی( به شما کم همسایه یا دوست خود بخوا از خانواده، 
هندهارائه با  • روها و وسایل پزشکی بهداشتی خود در مورد چگونگی محافظت ا هایمراقبت د ز خود و اطمینان از داشتن دا

 تجویز شده به میزان کافی، صحبت کنید.

بوده، ارتباط نزدیکی  ۱۹ -کوویدروز گذشته با کسی که مبتال یا احتماالً مبتال به  ۱۴، یا در ایدکردهاگر به خارج از کانادا سفر 
. کنید (یانزوا -خود) قرنطینه خود را باید ایدداشته

هستید، باید  ۱۹ -کوویدیا منتظر دریافت نتایج تست  ایدشدهمبتال  ۱۹ -کوویداگر به   .منزوی کنیدرا در خانه  خوداز آزمایشگاه 
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زایمان

باشد. داشتن احساس غم، ترس و سردرگمی طبیعی است. در حال  زااسترس تواندمی ۱۹ -کووید گیرجهانزایمان در طول بیماری 
هد و مدا مادر حاضر شوا هد  هم  ۱۹ -کووید تواندمیرک کافی وجود ندارد که نشان د را در دوران زایمان به فرزند خود منتقل کند. م

هندهارائهاست که با  ه  ۱۹ -کوویدخدمات بهداشتی خود در مورد چگونگی تأثیر  د اتان پس از ریزی برای زایمان و خانوادهروی برنام
تولد صحبت کنید:

ریزی برای زایمان خود و احتمال تغییر آن به ک بیمارستان یا زایشگاه زایمان کنید، در مورد برنامهاگر قصد دارید در ی •
هندهارائهبا  ۱۹ -کوویددلیل  بهداشتی خود صحبت کنید. هایمراقبت  د

 اطالعات کسب کنید. کنندگاندر مورد پشتیبانی و مالقات ۱۹ -کووید هایسیاستدرباره  •
هنوز زایمان در خانه،  اگر قصد دارید در خانه • در استان یا قلمرو شما به  زایمان کنید، با مامای خود در مورد این که آیا 

همچنین انجام اقدامات احتیاطی برای اطمینان ازعنوان یک گزینه محسوب می ایمنی محیط خانه صحبت  شود یا خیر و 
 کنید.

هستید با  ۱۹ -کووید اگر به • هندهارائه مبتال  صحبت کنید. زایمان  بهداشتی خود در مورد تأثیر آن بر هایمراقبت د

هندهارائه  تان مشورت کند.شما یا کودک بهداشتی ممکن است در صورت لزوم با متخصصان دیگری درباره هایمراقبت د

نوزاداز نگهداری 

پس  درستجایی که نوزاد که از نظر پزشکیالزم باشد. از آننباید از خانه خارج شوید مگر این  در صورت امکان، شما و نوزادتان
هم است. اگر ۱۹ -کوویدافراد دیگر  از تولد ممکن است از دارید  ۱۹ -کووید بگیرد، اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از انتشار عفونت م

هستید، باید خود را در کنیدمییا فکر  در مورد کلیه افراد در خانه  اِعمال فاصله فیزیکیسازید. این شامل  منزویخانه  به آن مبتال 
هید با داشته و اگر ترجیح میپوست  به پوستتان را بغل کرده و با او تماس نوزاد توانیدمیشود. نوزادتان می جزبه  در یک  تان نوزادد

و برقراری ارتباط عاطفی. تغذیه نوزاد با شیر مادراتاق بمانید، مخصوصاً برای شروع 

هده  عالئمیاگر   اقدامات احتیاطیبه  تان)حتی اگر این عالئم خفیف بود( باید برای جلوگیری از انتشار ویروس به نوزاد  شددر شما مشا
پذیر دست بزنید: امکان

بشویید.  تانقبل و بعد از لمس نوزاد یا کودکان دیگر خصوصبه خود را بیشتر اوقات، هایدست •
آداب تنفسی مناسب را به کار برید •
هستید و بخصوص زمان شیر دادن از یک ۲وقتی نزدیک )فاصله کمتر از  • ماسک غیرپزشکی یا پوشش  متر( نوزادتان 

 پشت حلقه ده، به پشت سر گره خورده یارا بدون درز پوشان دهان و صورت )یعنی ساختارش به این صورت باشد که بینی
 .بیافتد( استفاده کنید گوش

شده باشد. ضدعفونیکننده تأیید شده تمیز و  ضدعفونیمطمئن شوید که محیط اطراف شما با مواد  •

ادی و ، چراکه فواید سالمتی زیادی در برداشته و در تمام دوران نوزشودمیتوصیه  تغذیه نوزاد با شیر مادردر صورت امکان، 
پیدادر شیر مادر  شودمی ۱۹ -کووید. ویروسی که باعث ایجاد دهدمیکودکی بیشترین محافظت در برابر عفونت و بیماری را انجام 

هم کند. تواندمی. تغذیه با شیر مادر نشده است همی را برای نوزاد فرا امنیت غذایی م

هنگام تغذیه  کنیدمیدارید یا فکر  ۱۹ -کوویداگر  هستید، در  اال را رعایت کنید. عالوه بر  اقدامات احتیاطیبه آن مبتال  ذکر شده در 
 این، والدین باید موارد زیر را نیز در نظر داشته باشند:

هر بار شیر دادن به نوزاد، یک حوله تمیز روی این بالش بکشید.• هی استفاده میکنید، برای   اگر از بالش شیرد
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هر بار استفاده اجزاء آنکنیدمیدوش استفاده اگر از شیر • های کنید. شیردوش و ظرف  ضدعفونیرا با دقت  ، قبل و بعد از 
هر بار استفاده با صابون مایع )مانند مایع  ثانیه با آب داغ  ۱۵تا  ۱۰و آب گرم( بشویید. به مدت  شوییظرف آن را بعد از 

 کنید. کشیآب
. کنیدناستفاده اشتراکی با دیگران  را به صورت هادوشیا شیر هابطری  •

هید تا نوزاد شودمیاگر برای شیر دادن یا مراقبت معمول از نوزاد بیش از حد بیمارید، توصیه  را تغذیه  از یک فرد بالغ و سالم بخوا
هنگام مراقبت از نوزاد ۱۹ -کوویددر خانه  جایی کهو مراقبت کند. از آن یا  غیرپزشکیورت ص ماسکباید از  ایشان وجود دارد، 

های خود را به طور مرتب بشویند. پوشش صورت استفاده کرده و دست

بعد از تولد نوزاد کنندگانمالقات

هند پس از هیچ مالقات او تولد نوزاد، ممکن است دوستان و خانواده بخوا هداف پزشکی،  اجازه پذیرش  ایکنندهرا ببینند. به جز برای ا
هم است.  هم  توانیدمیندارد. شاید خیلی دشوار باشد، اما حفظ ایمنی خانواده بسیار م های آنالین با  به صورت مجازی و با کاربرد ابزار

مک آن هند توانست مالقات کرده و تولد نوزاد جدید خود را با ک حضوری  صورتبهها جشن بگیرید. سرانجام، خانواده و دوستان خوا
موقت بوده و در حال حاضر  مسئلهو آغوش بگیرند. سعی کنید به یاد داشته باشید که این  در بغلو نوزادتان را مالقات کرده،  شما

است. ۱۹ -کوویداتان در برابر فیزیکی بهترین راه برای محافظت از خانواده گذاریفاصله

سالمت روانی

باشد، و زنان در طول بارداری و بعد از زایمان در معرض خطر بیشتری   نگیزبراچالش تواندمی ۱۹ -کوویدفرزند پروری در طول 
هستند. در این مدت، این خطرات حتی شاید بیشتر بوده و ممکن است به حمایت  ابتالبرای   و منابعی که معمواًل   به مسائل بهداشت روان 

هنگام  نیاز در اختیارند، دسترسی نداشته باشید. در این زمان دشوار   تا برای گفتگو در مورد سالمت روان   شودمیبه والدین توصیه  به 
هندهارائهایی و های اجتماع محلهخود از خانواده، دوستان و حمایت خدمات بهداشتی خود درخواست یاری کنند. د

کرونا باره ویروس برای کسب اطالعات بیشتر در

از سایت زیر دیدن کنید: بارداریرد برای کسب اطالعات بیشتر در مو 

 www.pregnancyinfo.ca

بھ Canada.ca/coronavirus مراجعھ نموده یا با شماره ۴٣٩٧-٧٨۴-٨٣٣-١  تماس بگیرید. 
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