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بیماری ویروس کرونا (کووید )۱۹ -هنگام بارداری ،زایمان ،و مراقبت از نوزاد:
توصیههایی برای مادران در طول کووید۱۹ -
بارداری
تولدنشده
بارداربودن در طول ج هانگیرشدنکووید ۱۹ -میتواند استرسزاباشد ونگرانی ازتأثیر این ویروسبربارداری ونوزاد م
طبیعی است.
کووید ۱۹ -یکبیماری جدید است و ما هنوز در حالیادگیری چگونگیتأثیر آنبر زنانباردار هستیم .در حال حاضر ،هیچ مدرکی
وجودنداردک هنشان د هد زنانباردار در معرض خطربیشتری ازابتالب هکووید ۱۹ -هستند ،ویا درصورتابتالب ه آنشدتبیماری
فیبرایتأیید انتقالکووید ۱۹ -در دورانبارداری از مادرب هفرزند خودنیز وجودندارد.
ایشانبیشتر خوا هدبود .اکنونشوا هدکا
برای زنانباردارب هکاربستن اقدامات احتیاطی زیربرای مصوننگ هداشتن خود دربرابربیماری م هم است:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

فتنب هقرار مالقات های م همپزشکیتا حد امکان در خانه بمانید و درصورت امکان از خان هکارکنید.
ب هجزبرای ر
فرانس
فنییا ویدئوکن
با پزشک ،متخصص زنان و زایمان ،یا مامای خود درباره امکان انجام مالقات از راهتماستل
صحبتکنید.
فتن مالقاتکنندگانب ه خان ه خودب هجزبرای ا هدافپزشکی اجتناب ورزید.
ازپذیر
فونیکننده دست حاوی
دستهای خود را حداقلب ه مدت ۲۰ثانی هبا آب و صابونبشوییدیا در صورت عدم وجود ازضدع
الکل استفادهکنید.
صل ه داشت هباشید.
ن فا
فاصلهگذاری فیزیکی را رعایتکنید .حداقل دو متر از دیگرا
از لمس چشم،بینی و دهان خود اجتناب ورزید.
تی در مکان های عمومی هستید از لمس سطوحی که اغلب لمس میشوند اجتناب ورزید.
وق
فت و آمدب هفروشگاه هابرایتهی ه مواردضروری
از حضور در مکانهای شلوغ و اوج ساعات ازدحام اجتناب ورزید .ر
را محدودکنید.
از سفر با وسایل نقلیه عمومی اجتناب ورزید.

بییا ریوی ،دیابتیا
زنانبارداریک ه در معرض خطر عوارضشدیدناشی ازکووید۱۹ -قرار دارند ،ازجمل ه آن هاییک هبیماریقل
سیستم ایمنیضعیف دارند،بایدب ه اقدامات احتیاطیبیشتری مانند موارد زیر دستبزنند:
• از خانواده ،همسای هیا دوست خودبخوا هیدتا در امورضروری (مانندپیچیدننسخ ه ،خرید مواد غذایی)ب هشماکم ککنند.
فظت از خود و اطمینان از داشتن دا روها و وسایلپزشکی
تی خود در مورد چگونگی محا
• با ارائ هد هنده مراقبت هایب هداش
فی،صحبتکنید.
تجویزشدهب ه میزانکا
فرکردهاید،یا در  ۱۴روزگذشت هباکسیک ه مبتالیا احتماالً مبتالب هکووید۱۹ -بوده ،ارتباطنزدیکی
اگرب ه خارج ازکاناداس
داشت هایدباید خود را قرنطینه (خود-انزوای) کنید.
فتنتایجتستکووید ۱۹ -از آزمایشگاه هستید،باید خود را در خان ه منزوی کنید.
اگرب هکووید ۱۹ -مبتالشدهایدیا منتظر دریا

زایمان
زایمان در طولبیماری ج هانگیرکووید ۱۹ -میتواند استرسزاباشد .داشتن احساس غم،ترس و سردرگمی طبیعی است .در حال
فی وجودنداردک هنشان د هد مادر میتواندکووید ۱۹ -را در دوران زایمانب هفرزند خود منتقلکند .م هم
حاضرشوا هد و مدا رککا
تی خود در مورد چگونگیتأثیرکووید ۱۹ -رویبرنام هریزیبرای زایمان و خانوادهاتانپس از
استک هبا ارائ هد هنده خدماتب هداش
تولدصحبتکنید:
•
•
•

•

اگرقصد دارید دری کبیمارستانیا زایشگاه زایمانکنید ،در موردبرنام هریزیبرای زایمان خود و احتمالتغییر آنب ه
تی خود صحبتکنید.
دلیلکووید۱۹ -با ارائ هد هنده مراقبت هایب هداش
دربارهسیاست هایکووید ۱۹ -در موردپشتیبانی و مالقاتکنندگان اطالعاتکسبکنید.
اگرقصد دارید در خان ه زایمانکنید،با مامای خود در مورد اینک ه آیا هنوز زایمان در خان ه ،در استانیاقلمروشماب ه
عنوانیکگزین ه محسوب میشودیا خیر و همچنین انجام اقدامات احتیاطیبرای اطمینان از ایمنی محیط خان هصحبت
کنید.
تی خود در موردتأثیر آنبر زایمانصحبتکنید.
اگرب هکووید ۱۹ -مبتال هستیدبا ارائ هد هنده مراقبت هایب هداش

تی ممکن است درصورتلزومبا متخصصان دیگری دربارهشمایاکودکتان مشورتکند.
ارائ هد هنده مراقبت هایب هداش

نگهداری از نوزاد
در صورت امکان،شما ونوزادتان نباید از خان ه خارجشوید مگر اینک ه ازنظرپزشکی الزمباشد .از آنجاییک هنوزاد درستپس
فونت م هم است .اگرکووید ۱۹ -دارید
فراد دیگرکووید۱۹ -بگیرد،اتخاذتدابیریبرایپیشگیری از انتشار ع
ازتولد ممکن است از ا
فراد در خان ه
یافکر میکنیدب ه آن مبتال هستید،باید خود را در خان ه منزوی سازید .این شامل اِعمال فاصله فیزیکی در موردکلی ه ا
ب هجزنوزادتان میشود .میتوانیدنوزادتان رابغلکرده وبا اوتماسپوستبهپوست داشت ه و اگرترجیح مید هیدبانوزادتان دریک
فی.
اتاقبمانید ،مخصوصا ًبرایشروعتغذی هنوزادباشیر مادر وبرقراری ارتباط عاط
فیفبود)بایدبرایجلوگیری از انتشار ویروسب هنوزادتانب ه اقدامات احتیاطی
تی اگر این عالئم خ
اگر عالئمی درشما مشا هدهشد (ح
امکانپذیر دستبزنید:
•
•
•

•

دست های خود رابیشتراوقات،بهخصوصقبل وبعد ازلمسنوزادیاکودکان دیگرتانبشویید.
فسی مناسب راب هکاربرید
آدابتن
صل هکمتر از  ۲متر)نوزادتان هستید وبخصوص زمانشیر دادن ازیک ماسک غیرپزشکییاپوشش
تینزدیک(فا
وق
صورت (یعنیساختارشب ه اینصورتباشدک هبینی و دهان رابدون درزپوشانده،ب هپشتسرگره خوردهیاپشتحلق ه
فتد) استفادهکنید.
گوشبیا
فونیشدهباشد.
فونیکنندهتأییدشدهتمیز وضدع
مطمئنشویدک ه محیط اطرافشمابا موادضدع

در صورت امکان ،تغذیه نوزاد با شیر مادرتوصی ه میشود  ،چراک هفواید سالمتی زیادی دربرداشت ه و درتمام دوران نوزادی و
فونت وبیماری را انجام می دهد .ویروسیک هباعث ایجادکووید ۱۹ -میشود درشیر مادر پیدا
فظت دربرابر ع
کودکیبیشترین محا
نشده است.تغذی هباشیر مادر میتواند امنیت غذایی م همی رابراینوزادفرا همکند.
اگرکووید ۱۹ -داریدیافکر میکنیدب ه آن مبتال هستید ،در هنگامتغذی ه اقدامات احتیاطی ذکرشده در اال را رعایتکنید .عالوهبر
این ،والدینباید موارد زیر رانیز درنظر داشتهباشند:
• اگر ازبالششیرد هی استفاده میکنید،برای هربارشیر دادنبهنوزاد،یکحول هتمیز روی اینبالشبکشید.
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فونیکنید.شیردوش و ظرف های
• اگر ازشیردوش استفاده میکنید،قبل وبعد از هربار استفاده اجزاء آن رابا دقتضدع
آن رابعد از هربار استفادهبا صابون مایع (مانند مایع ظرفشویی و آبگرم)بشویید.ب ه مدت ۱۰تا ۱۵ثانی هبا آب داغ
آبکشیکنید.
• بطری هایاشیردوش ها راب هصورت اشتراکیبا دیگران استفادهنکنید.
اگربرایشیر دادنیا مراقبت معمول ازنوزادبیش از حدبیمارید،توصی ه میشود ازیکفردبالغ وسالمبخوا هیدتانوزاد راتغذیه
و مراقبتکند .از آنجاییک ه در خان هکووید ۱۹ -وجود دارد ،هنگام مراقبت از نوزاد ایشانباید از ماسک صورت غیرپزشکییا
پوششصورت استفادهکرده و دست های خود راب ه طور مرتببشویند.

مالقاتکنندگان بعد از تولد نوزاد
پس ازتولدنوزاد ،ممکن است دوستان و خانوادهبخوا هند او راببینند.به جزبرای ا هدافپزشکی ،هیچ مالقاتکنندهای اجازهپذیرش
فظ ایمنی خانوادهبسیار م هم است .میتوانیدب هصورت مجازی وباکاربردابزار های آنالینبا هم
یلی دشوارباشد ،اما ح
ندارد.شاید خ
مالقاتکرده وتولدنوزاد جدید خود راباک مک آن ها جشنبگیرید.سرانجام ،خانواده و دوستان خوا هندتوانستبهصورت حضوری
ئل ه موقتبوده و در حال حاضر
شما و نوزادتان را مالقاتکرده ،دربغل و آغوشبگیرند.سعیکنیدب هیاد داشت هباشیدک ه این مس
فظت از خانوادهاتان دربرابرکووید ۱۹ -است.
صل هگذاریفیزیکیبهترین راهبرای محا
فا

سالمت روانی
فرزندپروری در طولکووید ۱۹ -میتواند چالشبرانگیزباشد ،و زنان در طولبارداری وبعد از زایمان در معرض خطربیشتری
برایابتالب ه مسائلب هداشت روان هستند .در این مدت ،این خطرات حتیشایدبیشتربوده و ممکن استب ه حمایت و منابعیک ه معمو ً
ال
فتگو در موردسالمت روان
ب ه هنگام نیاز در اختیارند ،دسترسینداشت هباشید .در این زمان دشوارب ه والدینتوصی ه میشودتابرایگ
تی خود درخواستیاریکنند.
خود از خانواده ،دوستان و حمایت های اجتماع محل هایی و ارائ هد هنده خدماتب هداش

برای کسب اطالعات بیشتر درباره ویروس کرونا
ﺑﮫ  Canada.ca/coronavirusﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  ١-٨٣٣-٧٨۴-۴٣٩٧ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بارداری از سایت زیر دیدن کنید:
www.pregnancyinfo.ca
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