
 يحمي حليب األم الطفل وصحته ويقوي.
مقاومة الجسم لمختلف األمراض

لذلك كل قطرة لها اهميتها.

ذا كنِت ترغبين يف التبرع بحليبك ، فاتصل ببنك الحليبإ
الرقم )014604715( أو على البريد اإللكتروني: 

)banka.mlijeka@kbc-zagreb.hr(

 إذا كنت تشكين أو كنت متاكدة من
اصابتك بفيروس كورونا

الرضاعة وفيروس كورونا

 إذا كان الطفل مصاباً
 بالفيروس ، فمن المهم جداً
استمرار الرضاعة الطبيعية

ال ينتقل فيروس كورونا عن طريق الرضاعة من األم لطفلها.
ال يوجد عائق لبقائك مع طفلك على طوال الوقت.

اغسلي يديكي جيداً قبل الرضاعة وقبل مالمسة طفلك.
ارتدي كمامة أثناء الرضاعة أو عندما تكونين مع الرضيع.

 عندما تالمس االم طفلها الوليد على الجلد هذه المالمسة تؤدي لتقوية المناعة وتقي الطفل
من األمراض ، بغض النظر عن النظام الغذائي

يجب أال يرتدي األطفال حديثو الوالدة واالطفال الصغار الكمامات أبداً.
ذا كنِت غير قادرة على ارضاع طفلك بسبب المرض او السباب ثانية، فاطلبي المشورة!

بشأن كيفية استئناف الرضاعة الطبيعية بعد الشفاء.

تتماشى المعلومات الواردة يف هذا الدليل مع توصيات الخبراء لشهر.
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 الرضاعة هي طريقة آمنة إلطعام طفلك حتى!
أثناء الجائحة

 ‹
 ‹  

 ‹  

حليب األم هو أفضل غذاء للطفل.
 تبدأ الرضاعة مباشرة بعد الوالدة عن طريق

مالمسة األم للرضيع
 من األفضل لألم وطفلها ان يبيقيا معاً يف جناح

الوالدة وضمن نفس الغرفة

 اطلبي

 النصيحة أو

 المساعدة باللغة

 الكرواتية على

www.roda.hr

 هذا البرنامج مدعوم من قبل اليونيسف يف كرواتيا عن طريق التبرعات الفردية.
محتويات هذا المنشور هي مسؤولية منظمة رودا وال تعكس بالضرورة وجهة نظر اليونيسف.



 يحق لجميع األمهات واألطفال حديثي الوالدة،
 ،المشتبه باصابتهم أو المصابين بفيروس كورونا

قبل وأثناء وبعد الوالدة:

 يف حالة االشتباه يف اإلصابة بفيروس كورونا او كانت الحالة مؤكدة ، يجب على
 المختصين يف الرعاية الصحية ارتداء معدات واقية واتخاذ جميع االحتياطات

 األخرى لتقليل خطر اإلصابة - وهذا يعني أنهم هم من يرتدي معدات واقية ، وليس
األمهات.

 هل يتعين على النساء المصابات بفيروس؟
 كورونا أو المشتبه باصبتهن أن يلدن بعملية

قيصرية
 ال. ال تحمي العملية القيصرية الطفل من العدوى.

 ويجب إجراؤها فقط عندما يكون ذلك
ضروريا من الناحية الطبية

هل يمكن ان يرافق احد األم عند الوالدة؟
 نعم و ال. يعتمد ذلك على سياسة المستشفى.

 على الرغم من أن توصيات منظمة الصحة
 العالمية تنص على ضرورة توفير المرافقة لكل

أم تريد ذلك

 هل ينتقل فيروس كورونا من األم إلى؟
الجنين أو الوليد

 ال. وفقاً للمعلومات الحالية ، ال تنقل.
 األمهات الفيروس إلى أطفالهن أثناء الحمل

أو الوالدة أو الرضاعة الطبيعية

 هل يمكن لألم أن تبقي طفلها على؟
اتصال مباشر بعد الوالدة

 نعم. لكل أم وطفل الحق يف مالمسة
 بعضهم البعض ، بغض النظر عما إذا
.كانت األم مصابة بفيروس كورونا

 يجب تعديل مسار الوالدة وفقا لرغبة المرأة الحامل مع مراعاة حالتها.
الصحية

تتماشى المعلومات الواردة يف هذا الدليل مع توصيات الخبراء لشهر.
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  الوالدة وفايروس
كورونا

 رعاية صحية عالية الجودة
ان يعاملن باحترام

حرية االختيار من يرافقهن عند الوالدة
معاملة محترمة وشفافة من قبل الطاقم الطبي

التوافق على طرق تسكين اآلالم
حرية اختيار المكان او الحركة خالل الوالدة

 ‹
 ‹
 ‹
 ‹
 ‹
 ‹

 هذا البرنامج مدعوم من قبل اليونيسف يف كرواتيا عن طريق التبرعات الفردية.
محتويات هذا المنشور هي مسؤولية منظمة رودا وال تعكس بالضرورة وجهة نظر اليونيسف.



 تقلل الكمامات من انتشار فيروس
كورونا

 ارتِد الكمامة يف االماكن المغلقة أو.
  يف الخارج عندما ال تستطيعي ان تبقي على

مسافة مترين بينك وبين االشخاص االخرين
 قومي بتغيير الكمامة بانتظام ، خاصة.

عندما تكون مبتلة
 حتى تكون الكمامة فعالة يجب ان.

تحتوي على ثالث طبقات
 اغسل الكمامات القماشية يومًيا على.

درجة حرارة 60 مئوية

 ال تنقل األم الفيروس إلى طفلها أثناء.
 الحمل أو الوالدة ، ومعظم النساء

 الحوامل يصبن بنوع أخف من المرض.
 ومع ذلك ، يجب علينا حماية انفسانا

 من الفيروس ، خاصة يف األشهر الثالثة
 األخيرة من الحمل عندما يكون هناك

خطر أكبر لإلصابة بمضاعفات

 إذا كنت تعانيين من أعراض فيروس.
 كورونا )حمى ، سعال ، صعوبة

 يف التنفس ، فقدان حاسة الشم أو
 التذوق( ، اتصلي بطبيبك الخاص عبر

الهاتف

الحمل وفايروس كورونا

احم نفسك!

اغسلي يديكي جيداً وباستمرار
 اغسلي يديكي لمدة 20 ثانية على.

 األقل باستخدام الماء والصابون. إذا لم
 يكن هذا ممكناً، عندها استخدمي
 معقم لليدين يحتوي على نسبة كحول

عالية على األقل 60٪

 السعال أو العطس يف المرفق أوعلى
منديل

 تخلصي من المنديل فوًرا وتأكدي من.
غسل أو تعقيم يديكي

تجنبي الزحام
 ابٍق يف الهواء الطلق ، وابتعدي عن.

 األشخاص الذين ليسوا من أفراد
 أسرتك. تجنبي االزدحام وتذكري

 أنه حتى األشخاص الذين ليس لديهم
أعراض يمكن أن ينقلوا الفيروس

.اعتني بصحتك
 تناولي طعام صحي - تناولي كميات.

 كبيرة من الخضروات والمنتجات
 الغذائية الصحية الغنية بالعناصر

الغذائية
 كوني نشيطة - األنشطة يف الهواء.

الطلق مثل المشي هي جيدة بالنسبة لك
 قللي من  التوتر - تجنبي المواقف التي تجعلكي.

تتوتري واستريحي بانتظام
 اذهبي إلى فحوصات الحمل بانتظام - اتّبعي.

 تتماشى المعلومات الواردة يف هذا الدليل.نصائح األطباء والقابالت
مع توصيات الخبراء لشهر
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 هذا البرنامج مدعوم من قبل اليونيسف يف كرواتيا عن طريق التبرعات الفردية.
محتويات هذا المنشور هي مسؤولية منظمة رودا وال تعكس بالضرورة وجهة نظر اليونيسف.


