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نكاتي كه رعايت آن در رابطه با مراقبت از 

 COVID19نوزاد در دوران همه گيري ويروس 

 الزامي است:

 

مطابق دستورالعمل هاي پيشگيري از -9

ابتال به ويروس كرونا، مادر يا فرد مراقب 

نوزاد بايد اصول بهداشت فردي و پيشگيرانه 

را قبل و بعد از هرگونه تماس و مراقبت از 

 نوزاد رعايت كند.

 

از در آغوش كشيدن و بوسيدن نوزاد جدا -2

 خودداري گردد.

 

 از تجمع بر بالين نوزاد پرهيز شود.-9

 

از شركت كردن و همراه بردن نوزاد در -0

مهماني ها و مراكز تجمع جمعيت به جز در 

موارد ضروري مانند واكسيناسيون خودداري 

شود. و در صورت مراجعه جهت دريافت 

خدمات ضروري مانند واكسيناسيون و... 

رعايت فاصله گذاري اجتماعي مورد توجه 

 متري از ديگران(. 2قرار گيرد. )فاصله 

 

از مصرف مواد دخاني )سيگار، قليان -5

 و ...( در منزل خودداري شود.

 
 
 

 

آزمايشات غربالگري در زمان همه گيري -6

روزگي( طبق  5-9كرونا در زمان مقرر )

برنامه كشوري و با رعايت اقدامات احتياطي 

 انجام شود.

 

براي جلوگيري از انتقال عفونت در زمان -7

همه گيري كرونا، مادران حتي المقدور از 

شيردوش هاي مشترك بخش استفاده نكنند 

و براي دوشيدن شير از دست يا شيردوش 

 هاي مناسب شخصي استفاده كنند.
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غربالگري شنوايي طبق برنامه كشوري و با 

 2رعايت فاصله گذاري اجتماعي) فاصله 

 متري از ديگران( انجام شود.

 

اناق نگه داري مادر و نوزاد بايد تهويه  -1

 مناسبي داشته باشد.

 

در صورتي كه در خانواده فردي مشكوك -91

يا مبتال به كرونا وجود دارد عالوه بر رعايت 

توصيه ها ،در صورت امكان نوزاد در اتاق 

متري از فرد  2جداگانه اي ويا با فاصله 

 محتمل يا مشكوك نگهداري شود .

 



تغذيه با شير مادر در هر شرايط اقتصادي و اجتماعي 

، شانس بقاي نوزادان را ارتقا داده و مزاياي طوالني 

مدت سالمت و تكامل نوزادان و كودكان را فراهم مي 

كند. مزاياي متعدد و ذاتي تغذيه با شير مادر بيشتر از 

و بيماري هاي  COVID91خطرات احتمالي انتقال 

 مرتبط با آن است.

از طريق تغذيه مستقيم  COVID 91انتقال ويروس 

از پستان مادر يا از طريق شير دوشيده شده مادر 

ثابت نشده است، لذا دليلي براي قطع شيردهي يا 

 جلوگيري از آن وجود ندارد.

البته در حين شيردهي مادر بايد نكات بهداشتي مناسب 

مثل استفاده از ماسك را رعايت كند تا از احتمال 

به شيرخوار  COVID 91انتشار قطرات حاوي  

 كاسته شود.

 توصيه هاي بهداشتي 

شست و شوي مرتب دست ها با آب و صابون يا -9

شوينده هاي پايه الكلي )به خصوص قبل از لمس 

 كودك و دوشيدن شير(.

استفاده از ماسك به هنگام تغذيه كودك. توجه به -2

 نكات زيل در اين خصوص مهم است:

 به محظ مرطوب شدن ماسك ها را تعويض كنيد. -   

 بالفاصله ماسك ها را دور بريزيد. -  

 از ماسك چندين بار استفاده نكنيد. -  

براي در آوردن ماسك، جلوي ماسك را لمس نكنيد  -  

 بلكه آن را از پشت ماسك جدا كنيد.

در صورت عطسه يا سرفه بر روي دستماال، بالفاصله آن  -3 

را دور انداخته و مجددا دست ها را با آب و صابون بشوييد يا 

 از شوينده هاي پايه الكلي دست استفاده كنيد.

مرتبا سطوحي را كه مادر با آن در تماس مستقيم است  -4

 تميز و ضد عفوني كنيد.

شست و شوي روتين پستان در مادران مبتالي قطعي/ -5

، قبل از هر بار شيردهي با پستان يا COVID91مشكوك به 

دوشيدن شير توصه نمي شود. مگر اين كه مادر به تازگي بر 

روي پستان يا قفسه سينه خود سرفه كرده باشد كه بايد قبل 

از شيردهي، پستان خود را به آرامي با آب گرم و صابون 

 ثانيه بشويد. 22حداقل به مدت 

قادر  COVID19در صورتي كه مادر مبتال قطعي/مشكوك به

به تغذيه مستقيم از پستان خود نباشد، بهترين روش تغذيه 

 شيرخوار استفاده از شير دوشيده شده مادر است.

خواهيد شير را با پمپ بدوشيد، پيش از لمس کردن هر  اگر می

آوری شير، دستان خود  بخشی از پمپ شيردوش يا بطری جمع

های مربوط به  از توصيه را بشوييد و بعد از هر بار استفاده،

 تميز کردن صحيح لوازم شيردوشی پيروی کنيد. 

الزم است پس از هر بار استفاده از وسايل كمك تغذيه اي از 

جمله شير دوش و ظروف نگه داري شير، با آب و صابون 

ثانيه با آب گرم آبكشي  95مايع شست و شو شود و به مدت 

 شوند.

درصورت امکان، شير را بدوشيد و از فرد 

 سالمی بخواهيد آن را به نوزاد بدهد. 

 

در شير دوشيده شده مادر  COVID19وجود ويروس 

تاييد نشده است.  COVID 19مبتالي قطعي/مشكوك به 

بنابر اين بعيد است كه اين ويروس از طريق شير دوشيده 

به نوزاد منتقل  COVID19شده مادر مبتال قطعي/مشكوك 

 شود.

 نوزادي كه سالم است مي تواند با رعايت الزامات 

قرنطينه خانگي در كنار مادر باشد و نياز به جدا كردن 

  COVID91مادر و نوزاد به دليل ابتالي قطعي/شك به 

 مادر نيست.

در صورت ناخوشي نوزاد ، حتما نوزاد را به بيمارستان 

 منتقل كنند.

 عاليم ناخوشي در نوزاد 

افزايش يا كاهش مشخص دماي بدن نوزاد، مشكالت تنفسي 

 .و تنفس تند و خوب شير نخوردن نوزاد مي باشد

 91-اگرچه مشخص نيست که شير مادر آلوده به کوويد

سازمان )تواند ويروس را به نوزاد منتقل کند يا خير،  می

 )CDC( (مراکز و جلوگيری از بيمار)و (جهانی بهداشت

همه مادرانی را که مايل به شيردهی هستند به اين کار 

 کنند  تشويق می

كم  COVID19نوزادان و شيرخواران از نظر ابتال به 

 COVIDخطر هستند. در اغلب موارد ابتال به ويروس 

در كودكان، بيماري خفيف يا بدون عالمت را تجربه  19

 خواهند كرد.


