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 هستید COVID-19مراقبت از یک نوزاد یا کودک در مواقعی که به مبتال به 

 

 رسد نوزادان و کودکان بیش از بزرگساالن، در معرض خطر ابتال به بر مبنای اطالعات موجود، به نظر نمیCOVID-19 .باشند 

 رسد عالیم و عوارض های محدود موجود، به نظر میطبق گزارشCOVID-19تر ، در بین نوزادان و کودکان در مقایسه با بزرگساالن مالیم

 .است

 قراردادن نوزاد یا کودک خود در معرض و پرهیز از  ایزوله فردیتان، رعایت موارد احتیاطی بهترین روش برای محافظت از نوزاد یا کودک

COVID-19 .است 

  .از اعضای خانواده که بیمار نیستند و در خانوار شما هستند، بخواهید در زمان ممکن، از نوزاد یا کودک شما مراقبت کنند 

  .کودکان شما یا دیگر افراد خانوار که شما با آنها در تماس بودید نیز باید خود را ایزوله کنند 

  مراقب عالیمCOVID-19 .فرزند خود باشید 

  19فرزند شما عالیم اگر-COVID های سنی مختلفی دارند، . مراکز ارزیابی محدودیتبریدب مرکز ارزیابی، آنها را برای آزمایش به یک دارد

 ها را بررسی کنید.قبل از رفتن محدودیت

 کنند تا از قرار رعایت میها و جلوگیری از لمس صورت را اطمینان حاصل کنید که همه در خانه موارد احتیاطی مثل شستن مرتب دست

 گرفتن در معرض بیماری جلوگیری شود.

 اگر قادر به ایزوله فردی به دور از فرزند خود نیستید:

 

 .مدت زمانی که نزدیک نوزاد یا کودک خود هستید را محدود کنید 

 بشویید.ثانیه  15های خود را با آب و صابون به مدت همیشه قبل از لمس کردن نوزاد یا کودک خود، دست 

  ،دیگر فاصله اطراف بینی و دهان خود بپوشید یا حداقل شش فوت از یک یک ماسک صورتهر زمان که نزدیک نوزاد یا کودک خود هستید

 کودکان باالی دو سال نیز، وقتی در نزدیکی شما هستند، باید روی بینی و دهان خود ماسک بزنند.بگیرید. 

  را حداقل شش فوت از صورت خود فاصله دهید و کودک را در اتاق خودشان بخوابانید، نه در تخت در صورت امکان، سطح خواب فرزند خود

 شما.

  های ها، شیرها، دستگیره)پیشخوان نظافت کنیداگر با فرزند خود حمام مشترک دارید، بعد از هر بار استفاده، همیشه سطوح پرتماس را

 بندید.در و توالت( و قبل از زدن فالش، در توالت را ب

 .از خوردن به همراه فرزند خود پرهیز کنید و در صورت امکان، از فرد دیگری بخواهید غذای فرزند شما را بدهد 

 .اشیا و سطوح پرتماس در منزل خود را نظافت کنید 

 توانید از او مراقبت کنید، سعی کنید یک کنید و خیلی بیمار هستید و نمیاگر شما تنها فردی هستید که از فرزند خود مراقبت می

روز ایزوله کنند. اگر نیاز به  14تواند با او بماند. آنها باید خود را به مدت دوست یا عضو خانواده بیرون از خانه خود بیابید که فرزندتان می

 تماس بگیرید.  211یت دارید، با حما

 

 

 تغذیه نوزاد:

 ثانیه قبل از لمس نوزاد بشویید و موقع شیر دادن،  15های خود را با آب و صابون حداقل به مدت دهید، همیشه دستاگر شیر می

 ماسک بزنید.

 اید:اگر آگاهانه تصمیم به تغذیه کودک با شیر خشک گرفته 

o است بخواهید به نوزاد شیر بدهد. در صورت امکان، از کسی که سالم 

o های خود را بشویید و موقع تهیه شیرخشک و تغذیه کودک ماسک بزنید.همیشه دست 

o ها و تجهیزات تمیز بشویید.های خود را قبل از لمس بطریو دست استریلیزه کنیدها و تجهیزات را بطری 

o .به میزان دو تا چهار هفته شیرخشک داشته باشید 

o ا زیر دو ماه است، از کنسانتره مایع یا شیرخشک آماده تغذیه استفاده کنید.اگر نوزاد شم 
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o تر بدانید.بیش شیرخشک نوزادشود زیرا از نظر تغذیه ناقص است. درباره شیرخشک خانگی توصیه نمی 

 

 قبلی COVID-19واکسیناسیون و عفونت 

 

  افرادی که در گذشته مبتال بهCOVID-19  شدند، باید همچنان واکسن بزنند. ایمنی طبیعی ناشی از ابتال بهCOVID-19  ممکن

 محافظت ایجاد نکند. بهتر است واکسن بزنید تا محافظت شوید. COVID-19های است طوالنی مدت نباشد و در مقابل گونه

  کسانی که عالیمCOVID-19  روز صبر کنید تا دوره ایزوله فردی شما  10مثل تب دارند، نباید به کلینیک واکسن بروند. لطفا حداقل

 تمام شود یا عالیم شما از بین برود. 

 تراطالعات بیش

 توانم شیر بدهم؟اگر نتیجه آزمایش من مثبت شده است، آیا می

 COVID-19بارداری، تولد فرزند و مراقبت از یک نوزاد در مدت 

 مراکز کنترل بیماری: والدین و مراقبین بیمار

 دارد COVID-19مراقبت از فرزندی که در ایزوله است یا 

 

تماس  416-338-7600بازدید کرده یا با شماره  www.toronto.ca/COVID19، از تارنمای COVID-19تر درباره برای دریافت اطالعات بیش

 بگیرید.
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