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 19 –بكوفيد  األم ية بالرضيع أو الطفل عندما تصابعناال

 

 من المراهقين. 19 –المعلومات الحالية، ال يبدو أن الرضع واألطفال أكثر عرضة لإلصابة بكوفيد  استناداً إلى 

 طفيفة أكثر بين الرضع واألطفال مقارنة بالمراهقين وذلك بناء على تقارير محدودة حتى تاريخه. 19 –أعراض ومضاعفات كوفيد  تبدو 

  19 –وتجنب تعريض رضيعك أو طفلك لكوفيد  العزل الذاتيإن أفضل وسيلة لوقاية رضيعك أو طفلك هي اتخاذ جميع احتياطات. 

 .ًاطلبي من أفراد األسرة األصحاء والذين يقيمون في منزلك المساعدة في رعاية رضيعك أو طفلك عندما يكون ذلك ممكنا 

 ب عليهم العزل الذاتي أيضاً.جخالطين لك، ييجب على طفلك )أطفالك( أو أي فرد آخر في منزلك الذين كانوا م 

  19 –أعراض كوفيد  بخصوصعليك مراقبة طفلك. 

  قة مختلفة متعل اً مراكز التقييم قيود تفرض بعضإلجراء فحص.  التقييم مركزى إل ، يجب إحضاره91 -ظهرت على طفلك أي أعراض كوفيد  في حال

 .إلى مركز التقييم يجب التأكد من ذلك قبل الذهاب ،رمبالع

 ن بشكل متكرر وتفادي لمس الوجه.، ال سيما غسل اليديلتجنب المخالطة الالزمة  االحتياطات على اتخاذفي المنزل  كل شخصحرص يجب أن ي 

 

 :لو تعذر عليك العزل الذاتي بعيداً عن طفلك

  من رضيعك أو طفلك.بالقرب اقتصري الوقت الذي تمضينه 

  ،ثانية على األقل. 15ي دائماً على غسل اليدين بالصابون والماء لمدة احرصقبل لمس رضيعك أو طفلك 

  حافظة على مسافة ستة أقدام تفصلك عنهم. كما قريبة من رضيعك أو طفلك مع الحرص على الم نأعلى األنف والفم عندما تكونيلتغطي  ارتداء كمامةيجب

 يجب على األطفال ممن هم بعمر أكثر من سنتين ارتداء الكمامة على األنف والفم عندما تكونين بالقرب منهم.

 يس في غرفته الخاصة ولاإلمكان، احرصي على أن يكون مكان نوم الطفل بعيداً عن وجهك بمقدار ستة أقدام على أقل تقدير، والحرص على نوم الطفل  بقدر

 في السرير معك.

 عد ، مسكات األبواب ومسكات المرحاض( وذلك بصنابير)الطاوالت، الكثيراً األسطح التي يتم لمسها  تنظيففي نفس الغرفة مع طفلك، يجب  مفي حال النو

 شطفه. استخدامها وإغالق غطاء المرحاض قبل  يتمكل مرة 

  مع طفلك، ولو باإلمكان، اطلبي من شخص آخر تحضير وجبات طفلك.تناول الطعام تجنبي 

  في منزلك.بشكل متكرر واظبي بشكل متكرر على تنظيف وتعقيم األغراض واألسطح التي يتم لمسها 

  قىالمنزل ليبخارج من ، حاولي الطلب من صديقة أو أحد أفراد األسرة بسبب مرضك الشديدلو كنت وحدك من يرعى طفلك وكان من الصعب عليك رعايته 

  .211يوماً في حال طلبت المساعدة، الرجاء االتصال على الرقم  14طفلك تحت رعايته. يجب عليهم العزل لمدة 

 

 

 

 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings-for-the-general-public
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=general-cleaning-tips-for-your-home


 
2021مايو )أيار(  20التحديث:   

  
Arabic 

 

 :إرضاع الطفل الرضيع

  ع وارتداء كمامة أثناء الرضاعة الطبيعية.يثانية على أقل تقدير وذلك قبل لمس الرض 15لو كنت مرضعة، يجب دائماً غسل اليدين بالصابون والماء لمدة 

  ًالصغير حليب اصطناعي:بإرضاع طفلك في حال اتخذت قرارا 

 

o   تغذية طفلك، لو باإلمكان. األصحاءاطلبي من أحد األشخاص 

o .واظبي دائماً على غسل اليدين وارتداء كمامة أثناء تحضير الحليب االصطناعي وأثناء إرضاع الطفل 

o  ت النظيفة.دوا، وغسل اليدين قبل استعمال الزجاجات واألدواتالزجاجات واأل تعقيميجب 

o ناعي لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع.احرصي على توفر حليب اصط 

o .في حال كان عمر رضيعك أقل من شهرين، استعملي حليب سائل مركز أو حليب اصطناعي 

o حليب حولاالصطناعي المحضر في المنزل خاصة وأنه غير مغذ بشكل كامل. احصلي على مزيد من المعلومات  رضعحليب الاستعمال ال يُنصح ب 

 .صطناعيالرضع اال

 

 19 –اللقاحات واالصابة السابقة بكوفيد 

  تمر لوقت تس قد ال 19 –بكوفيد الناتجة عن إصابتهم في الماضي يجب عليهم أخذ اللقاح. فالمناعة الطبيعية  19 –بكوفيد بالنسبة لألشخاص الذين أصيبوا

 . من األفضل أخذ اللقاح للحصول على الوقاية.19 –طويل وقد ال تقي من سالالت كوفيد 

 

  أيام على األقل إلى أن تنتهي  10عدم الذهاب إلى عيادة اللقاح. يجب التريث لمدة عليه ، ال سيما الحمى، يجب 19 –أي شخص يعاني من أعراض كوفيد

 مدة العزل الذاتي وتكون األعراض قد تالشت. 

 لمزيد من المعلومات

 ايجابية؟ 19 -هل يمكنني إرضاع طفلي في حال كانت نتيجتي لفحص كوفيد 

  19 -ء كوفيد الحمل، الوالدة ورعاية المولود أثنا

 األمراض: األهل ومقدمو الرعاية المرضىسيطرة على مراكز ال

 19 -رعاية الطفل في العزل الذاتي أو المصاب بكوفيد 

 

أو االتصال بنا على  www.toronto.ca/COVID19، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني 19 –للحصول على المزيد من المعلومات حول كوفيد 

 .7600-338-416الرقم 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.toronto.ca/community-people/children-parenting/pregnancy-and-parenting/breastfeeding/expressing-breast-milk/sterilizing-equipment/
https://www.toronto.ca/community-people/children-parenting/pregnancy-and-parenting/parenting/feeding-your-child/feeding-your-infant/infant-formula/
https://www.toronto.ca/community-people/children-parenting/pregnancy-and-parenting/parenting/feeding-your-child/feeding-your-infant/infant-formula/
https://pregnancytoparenting.ca/2020/04/15/can-i-breastfeed-if-ive-tested-positive-for-covid-19/
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/pregnancy-childbirth-newborn.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/parents-caregivers.html
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-caring-for-someone-with-covid-19/
http://www.toronto.ca/COVID19

