
COVID-19 
 і немовлята



Вітаємо!
У цій брошурі ви знайдете поради 
щодо того, як піклуватися про 
немовля під час спалаху COVID-19. 
Прості речі рятують життя, тож 
дотримуйтеся нескладних правил  
і насолоджуйтеся батьківством!



Що важливо знати?

Як поширюється COVID-19?

Вірус передається повітряно-крапель-
ним шляхом, зокрема через кашель 
і чхання, а також через руки, якщо 
людина торкається забруднених повер-
хонь, а потім — очей, рота чи носа. 
COVID-19 залишається життєздатним на 
поверхнях деякий час, але спиртовмісні 
засоби дезінфекції його знищують.

COVID-19 (корона-
вірус) — новий вірус. 
Ліків і вакцини від 
нього поки немає.  

Заразитися може  
людина будь-якого  
віку, статі, походження  
та національності.  

COVID-19 може бути най-
більш небезпечним для  
людей 60+ та/або з хроніч-  
ними захворюваннями 
незалежно від віку.

Чи небезпечний COVID-19  
для дітей?

Вплив нового коронавірусу  
на дітей ще вивчається. Наразі 
відомо, що ним можуть зарази-
тися люди будь-якого віку, але 
поки що зафіксовано здебільшого 
легкі форми або безсимптомний 
перебіг хвороби у дітей.



Прості речі рятують життя

Часто мийте руки з милом 
(не менше 20 секунд 
щоразу) і користуйтеся 
спиртовмісними засобами 
для дезінфекції рук.

Кашляйте та чхайте 
в згин ліктя або 
прикривайте рот  
і ніс серветкою, яку 
одразу викидайте.

Не торкайтеся очей, 
носа і рота, наскільки 
це можливо, на вули-
ці, в транспорті або  
в магазині.

Дотримуйтеся 
дистанції з людьми 
щонайменше 2 м.

Уникайте скупчень людей. Повноцінно харчуй-
теся, достатньо спіть  
і більше відпочивайте.



Дезінфікуйте спиртовмісним розчином усі 
поверхні й предмети, яких часто торкаєтеся: 
наприклад, кухонні й робочі столи, дверні 
ручки, ключі, мобільний або стаціонарний 
телефон, пульт до телевізора, клавіатуру  
й екран комп’ютера, планшет.

Мінімізуйте контакти

Найефективніший спосіб 
захистити себе, своїх близьких 
і людей із групи ризику — 
звести до мінімуму всі контакти. 
Вибирайте для прогулянки 
з малям місця, де ви не 
стикатиметеся з людьми або 
легко зможете дотримуватися 
безпечної дистанції.

Пам’ятайте!
Якщо ви спілкувалися  
з людиною, якій поставили 
діагноз COVID-19 та/або  
у вас температура, кашель 
чи утруднене дихання, зате-
лефонуйте лікарю/лікарці.



Годування грудьми  
і COVID-19
У контексті пандемії медичні працівники і батьки ставлять багато запитань про те, як 
чинити з грудним вигодовуванням. За інформацією ВООЗ, станом на сьогодні актив-  
ний вірус SARS-CoV-2 (вірус, який може спричинити зараження) не було виявлено 
в грудному молоці жодної матері з підтвердженою/імовірною хворобою COVID-19. 
Отже, малоймовірно, що COVID-19 передається через грудне вигодовування або 
грудне молоко, яке було зціджене матір’ю з підтвердженою/імовірною COVID-19. 
Численні переваги грудного вигодовування значно перевищують потенційні ризики 
передавання вірусу та захворювання на COVID-19. Саме тому Дитячий фонд ООН 
(ЮНІСЕФ) та ВООЗ рекомендують продовжувати годувати дитину грудьми, навіть 
якщо ви інфіковані або є підозра на інфікування, а також тримати немовля на руках 
та забезпечувати контакт «шкіра до шкіри».

Грудне молоко —  
найкраще для маляти 
Продовжуйте годувати грудьми навіть  
у кризових ситуаціях. Адже справа не лише 
в повноцінному харчуванні маляти. Ви, 
ваше тепло й ваше молоко — це острівець 
стабільності, безпеки і спокою для дитини. 

Переваги  
для немовляти й матері
Грудне молоко — це і захист 
здоров’я малюка, і оптимальне 
харчування, яке повністю 
задовольняє потреби дитини  
в їжі та рідині до шести місяців.
 



Молоко не закінчиться  
через стрес

Хвилювання, тривожність не 
спиняють вироблення молока  
і не впливають на нього негативно. 
Стрес може мати тимчасовий вплив. 
Натомість часте прикладання дитини 
до грудей збільшує кількість молока  
і сприяє виробленню гормонів, які  
заспокоюють і маму, і дитину. Маля  
може бути неспокійним із різних 
причин. Якщо це вас турбує, звер-
ніться до лікаря/лікарки, не при-
пиняючи годувати грудьми.

Годуйте стільки, скільки  
потрібно, а не «за графіком»

Діти здатні самостійно регулювати  
кількість молока, необхідну, аби втаму- 
вати спрагу й задовольнити потреби  
в поживних речовинах. Що більше  
малюк смокче, то більше молока  
виробляється в матері. Тож  
просто прикладайте дитину  
до грудей тоді, коли вона  
цього вимагає, і дозволяйте  
їй їсти, поки не насититься.  
Не намагайтеся дотримува- 
тися «графіка годувань». 

Дитяча молочна суміш —  
тільки за медичними показаннями!
Використовувати молочну суміш варто 
лише за спеціальними показаннями,  
а рішення про наявність цих показань  
слід приймати разом із лікарем/лікаркою. 



Якщо у вас температура, кашель, нежить

Зателефонуйте до свого 
лікаря/лікарки і повідомте, 
що ви годуєте грудьми.  

Для зниження тем-
ператури приймайте 
парацетамол.  
 

Годуйте грудьми 
так часто, як цього 
потребує маля.  

Використовуйте маску під час годування грудьми, щоб унеможливити по- 
трапляння крапель інфікованого слизу на дитину, тим самим зменшуючи 
ризик її зараження. Стежте за тим, щоб маска щільно прилягала до обли-
ччя. Для цього притисніть до перенісся спеціальний дротик на масці.  

Мийте руки перед тим, як:

одягнути маску;        

узяти маля;

торкатися грудей або 
зціджуватися;

користуватися молоковід-
смоктувачем або посудом 
для грудного молока.

Знявши маску, відразу 
ж викиньте її і ретельно 
вимийте руки (протягом 
20 секунд).

За можливості 
уникайте кашлю або 
чхання на дитину, 
коли годуєте грудьми.



Навіть коли не йдеться про COVID-19, 
молоковідсмоктувачі, ємності для збері-
гання молока та прибори для годування 
потрібно ретельно мити після кожного 
використання рідким милом або, наприк-
лад, рідиною для миття посуду й теплою 
водою. Після цього прополощіть їх 
гарячою водою протягом 10-15 секунд.

Якщо у вас є підозри або підтверд-
жено COVID-19 і ви щойно кашляли 
над відкритими грудьми або грудною 
кліткою, перед годуванням обережно 
вимийте груди теплою водою з милом 
(мийте щонайменше 20 секунд). 
Зауважте, що якщо такого не 
сталося (не стається), мити груди 
перед кожним годуванням або 
зціджуванням непотрібно. 

Якщо ви зціджуєтеся, ваші близькі 
можуть годувати маля з чашки, ложки 
або шприца. Перед годуванням або 
користуванням посудом для грудного 
молока вони також повинні щоразу 
ретельно мити руки з милом не менш  
ніж 20 секунд. Зціджування грудного 
молока також важливе для підтрима-
ння лактації, щоб ви могли продовжу-
вати годувати грудьми, коли одужаєте.

Якщо є така змога, обмежте свої 
домашні обов’язки лише годуванням 
грудьми або зціджуванням. Бажано, 
щоб догляд за малям (купання, пере-
вдягання, прогулянки, вкладання 
спати) взяли на себе партнер/чоловік, 
інші члени родини або близькі люди 
чи друзі.



Якщо підтверджено 
COVID-19

Це означає, що мати повинна 
дотримуватися рекомендованих 
гігієнічних процедур протягом 
усього періоду, коли існує ймовір-
ність передачі інфекції: тобто під 
час симптомного перебігу хвороби 
або протягом 14 днів після появи 
симптомів — залежно від того, що 
триває довше.

Відновлюйте годування грудьми,  
коли стан поліпшиться
Якщо ваш стан не дозволяє поки що годувати грудьми, відновити годування можна, 
щойно ви почуватиметеся краще. Для цього потрібний частий безпосередній 
контакт із малюком: прикладайте його до грудей кожні дві години, не рідше.  
Що молодша дитина, то швидше зазвичай відбувається відновлення. Коли  
молоко почне повертатися, зменшуйте додаткове харчування. 

Пам’ятайте: немає визначеного часу, який повинен минути після підтвердження/
підозри на COVID-19. До того ж немає жодних доказів, які б свідчили, що грудне 
вигодовування змінює клінічний перебіг COVID-19 у матері.

Стан погіршується

Якщо ваше самопочуття погіршилося 
і з’явилися такі симптоми, як задишка, 
частий сухий кашель, біль у грудній 
клітці, температура, яку складно 
знизити, виражена блідість чи синюш-
ність шкіри, повторне блювання, термі-
ново повідомте про це лікарю/лікарці, 
або зверніться до служби екстреної 
медичної допомоги за номером 103, 
або їдьте до медичного закладу.



Як відновити  
достатню кількість молока?

Правильно прикладайте малюка 
до грудей. Завдяки цьому він 
зможе висмоктувати багато 
молока, добре наїдатися. Для 
правильного прикладання важ-
ливо, щоб дитина захоплювала 
ротиком не лише сосок, а й більшу 
частину ареоли. Тож намагайтеся  
в максимально відкритий рот 
маляти вкласти сосок і більшу 
частину ареоли так, щоб біля 
нижньої його губи ареола увійшла 
в рот більше, ніж біля верхньої. 
Під час смоктання ви побачите 
широко відкритий рот і опущену 
нижню щелепу дитини. Нижня губа 
при цьому вивернута, підборіддя 
впирається в груди. Щоб дитина 
навчилася правильно прикладатися 
й ефективно смоктала, не давайте 
їй пустушок чи пляшок із соскою. 

Завдяки правильному прикладанню 
ви зможете уникнути тріщин і хво-
робливості сосків при годуванні.

Вдень часто годуйте і заспокоюйте 
дитину груддю. Часті годування 
посилюють вироблення молока, 
є профілактикою виникнення 
лактостазу й маститів, допомагають 
дитині залишатися спокійною.  
У середньому дитина може прикла-
датися до грудей раз на дві години, 
хоча буває й частіше.

Вночі годуйте і заспокоюйте малюка 
груддю. Нічні годування потрібні 
для стабільного вироблення молока, 
тому важливо стежити за тим, щоб 
вони не зникали. Вночі дитина може 
вимагати груди три-чотири рази,  
а в деяких випадках і частіше.

Дотримуючись цих нескладних рекомендацій, ви зможете годувати малюка 
грудним молоком стільки, скільки захочете.



Вакцинація і COVID-19 

Чи можна вакцинувати 
дитину під час пандемії  
COVID-19?

Вакцинуватися можна і дуже 
важливо. ВООЗ та Центри  
з контролю та профілактики 
захворювань США (CDC)  
не рекомендують скасовувати 
щеплення під час спалаху 
коронавірусу. Чи довго 
триватиме ситуація  
з COVID-19, наразі невідомо, 
а призупинення вакцинації 
та низький рівень охоплення 
щепленнями загрожують 
спалахами інфекційних 
хвороб. Дітей необхідно 
захистити від інфекцій, проти 
яких проводять вакцинацію. 
Головне — подбати про 
уникнення  контактів  
із хворими, а отже,  
й ризику зараження.



Коли починати  
робити щеплення?

Маля починає контактувати зі світом 
із перших днів життя: у пологовому 
будинку, на вулиці, у лікарні, поліклі- 
ніці й навіть удома із родичами. 
Що раніше ви вакцинуєте дитину, 
то менше вона наражатиметься на 
небезпеку захворіти. Тож щеплення 
треба робити вчасно — за календарем 
вакцинації. Дуже важливо, щоб дитина 
отримала щеплення від гепатиту В  
у першу добу та від туберкульозу на 
третю-п’яту добу життя в пологовому 
будинку, якщо раптом вакцинацію  
на рівні первинної медичної допомоги 
(амбулаторія, клініка, фельдшерсько-
акушерський пункт) буде відкладено 
через карантин. 

Важливо подбати й про те, щоб вакцини 
від гепатиту В отримали передчасно 
народжені діти, оскільки такі немовлята 
мають підвищені ризики інфікування.

Про що важливо подбати  
під час подальшої вакцинації 
протягом карантину?

У кожній ситуації потрібно шукати 
рішення разом із лікарем/лікаркою.  
У контексті COVID-19 потрібно оцінити, 
чи є змога і наскільки зручно буде 
дістатися місця вакцинації, а також як 
мінімізувати або повністю виключити 
контакти з людьми. 

Де вакцинуватися?

У державній або приватній клініці, 
фельдшерсько-акушерському 
пункті або сільській амбулаторії, де 
повністю розділено потоки пацієнтів: 
наприклад, у будівлі є різні входи для 
хворих і здорових дітей; щотижня 
для вакцинації виділяють окремий 
час чи «День здорової дитини»,  
коли в поліклініці проводять огляд  
і вакцинацію здорових дітей.



Чи потрібно дорослим  
робити щеплення під час 
пандемії COVID-19?

Так, важливо подбати про власний 
захист від інфекційних хвороб 
також. Тож домовляючись із ліка-
рем/лікаркою про вакцинацію 
дитини, запитайте, щеплення від 
яких хвороб можете отримати ви, 
щоб мінімізувати кількість відвідин 
медичного закладу і зробити один 
візит максимально корисним для 
всієї родини.

Свій лікар або лікарка

Якщо ви досі не обрали сімейного 
лікаря/лікарку або терапевта/тера-
певтку для себе і лікаря/лікарку  
для дитини, народження маляти —  
привід зробити вибір якомога швид-
ше. Це особливо важливо в умовах 
пандемії COVID-19: у вас має бути  
лікар/лікарка, якому або якій ви  
довіряєте і зможете зателефону-
вати, коли вас щось непокоїть.  

Як не розгубитися,  
якщо потрібна госпіталізація 
через COVID-19

Якщо ви захворієте на COVID-19  
і ваш лікар/лікарка ухвалить рішення 
про госпіталізацію, важливо не гаяти  
час. Тому зараз, коли ви здорові, 
поцікавтеся, у якій лікарні у вашій 
місцевості надають кисневу підтрим-
ку хворим на COVID-19, щоб у разі 
ускладнення від захворювання людину 
госпіталізували саме туди. Тобто 
доправили до місця, де їй зможуть 
справді ефективно допомагати — 
давати кисень. Киснева підтримка  
є ключовою у лікуванні пацієнта  
з ускладненнями від COVID-19. 

Якщо у родині є люди  
з групи ризику

Якщо в сім’ї є бабусі та дідусі або 
родичі з хронічними захворюваннями, 
народження малюка — привід пого-  
ворити з ними про захист і їхнього  
здоров’я. Подбайте про те, щоб зни-



зити для них ризик зараження. 
Тримайте дистанцію з ними 
особливо ретельно, якщо ви 
помітите в себе щонайменші 
симптоми захворювання. Навіть 
маючи несерйозні симптоми, ви 
можете заразити людей із групи 
ризику, що може виявитися для 
них смертельним. Якщо в них 
немає свого лікаря/лікарки чи 
нема з ким порадитися, то саме 
час знайти такого медичного 
працівника.

Зберігайте спокій

Підтримуйте одне одного, 
намагайтеся більше відпочивати  
й достатньо спати. Сконцентруйтеся 
на приємному і найважливішому — 
проведенні часу з дитиною. 




