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 إيجابية 19-كوفيدحالة  فيرضاع الطبيعي اإل

  العدوى في األنواع األخرى من  .19-بكوفيد اإلصابةالطبيعية في ظل  ةالرضاعحول محدودة توجد معلومات

 (MERS) متالزمة الشرق األوسط التنفسيةو (SARS) الوخيمةالمتالزمة التنفسية الحادة  مثل الكورونا، اتفيروسب

  الثدي. حليباكتشاف الفيروس في لم يتم 

 لعديد من االمراضة لالمناعالطبيعية توفر  ةالرضاع. 

   انتقال المرض عبر حليب االمال يوجد دليل على  نهأل 19-بكوفيد ةكنت مصابإذا الطبيعي حتى  باإلرضاعنصح ي. 

  فيروسال لتجنب انتقال ةالرضاعأثناء  على الوجهقناع ارتداء و العزل الذاتيبكافة احتياطات تقومي أن يجب 

 .لرضيعك

 القيام رضاع أو بالماء والصابون قبل اإل ةالمنطقمكشوف فعليك غسل  /ثديكفي حال سعلت أو عطست وصدرك

 .من الثدي الحليب عصر ةبعملي

  ا  دويي الحليب عصرمكانك إفب ،عن رضيعك بعيدةأو كنت  ،رضاعاإل علىقدرة الد وعدم يشدالتعب الب شعوركفي حال 

أثناء الليل لضمان  ساعة، ومرة واحدة 24مرات في الـ  8على األقل الحليب  عصر وأ لشفطستخدام مضخة لبا أو

  .سليمخر آشخص بل من ق  قنينة أو  ملعقةو أكوب  ةبواسطهذا الحليب للرضيع  إرضاعمكن ي   توفر الحليب.

  وقبل أن تلمسي أيمن الثدي الحليب عصر و أ ضخ ةبعمليقبل قيامك للوجه يجب عليك غسل يديك وارتداء قناع 

 وبعد كل استعمال، نظفي المضخة طبقا  لتعليمات الم صنع. ة.الرضاعقنينة و ة أجزء من أجزاء المضخ

  مضخات مخصصة للمستشفيات ويتم استئجارها  كانتاذا إال مضخات حليب ثدي مستعارة أو مستعملة  تستخدميال

شكل ب الصعب فكها وتعقيمهامن  ةداخليجزاء أ ةالمستعملزة الضخ هجأبعض  فييوجد  شفى(.ستتعليمات الم ي)اتبع

  .سليم

  بشكل سليم. تعقيمهاإذا تم استخدام قنينة إلرضاع الطفل بها حليب الثدي، تأكدي من أنها تم 

  بل قالوجه غسل اليدين وارتداء قناع  ذلك بما فية الجيدة، النظافأن يمارسوا تدابير  مقدمي الرعايةيجب على كل

 .األخرىالحليب وكل المعدات قنينة و أالحليب مضخة و أ ،لمس الرضيع

   بشكل دائمالملموسة سطح واأل دواتتعقيم األبتنظيف وقومي. 

 مزيد من المعلومات

 .والرضاعة الطبيعية 19-كوفيد و رضاع الطبيعياإلحول اعرفي المزيد 

 

 و االتصال على أ، www.toronto.ca/COVID19، زوري موقعنا على 19-لمزيد من المعلومات حول كوفيد

 416-338-7600 الرقم
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