فيروس كورونا في األطفال حديثي الوالدة
نشرة معلوماتية ألولياء االمور
حتتوي هذه املطوية على معلومات عن إمكانية إصابة األطفال حديثي الوالدة
بفيروس كورونا املستجد رغم ندرة حدوث هذا املرض في هذا العمر.

هل طفلي معرض لإلصابة بفيروس كورونا املستجد؟
قد يلتقط الطفل عدوى فيروس كورونا بعد الوالدة نتيجة اختالطه بأي فرد
حامل للفيروس "حتى لو كان ال يعاني من اي اعراض"
من الضروري احلرص على خروج الطفل من املستشفى في أسرع وقت و
متابعة التعليمات اخلاصة بالتباعد االجتماعي و العزل املنزلي
يجب ان يبقى الطفل بعيدا عن اي شخص يعاني من السعال او ارتفاع درجة
احلرارة

يجب استشارة طبيب اذا ظهرت على
الطفل احدى االعراض اآلتية
السعال
ارتفاع او انخفاض درجة احلرارة

كيف اعرف ان كان طفلي مصاب بفيروس كورونا
املستجد؟

عدم تقبل الرضاعه او صفراء حديثي الوالدة

معظم االطفال لن تظهر عليهم اي اعراض و يتماثلون للشفاء تلقائيا

صعوبة بالتنفس

بعض االطفال سيعانون من اضطراب في درجة احلرارة

ميكن لألم تقليل احتمالية إصابة الطفل بفيروس كورونا املستجد اذا اتبعت اإلجراءات التالية:
غسـ ــل الـ ــيديـ ــن
جـ ـ ـ ـ ــيدا بـ ـ ـ ـ ــاملـ ـ ـ ـ ــاء
والــصابــون قــبل ملــس
ال ــطفل أو ال ــثدي أو
مـ ـ ـ ـ ــضخة شـ ـ ـ ـ ــفط
احلليب

غســل الــيديــن جــيدا جتـ ــنب الـ ــسعال أو
بــاملــاء والــصابــون بــعد
ال ـ ـ ـ ــعطس أث ـ ـ ـ ــناء اخل ــاص ــة ب ــتعقيم
تـغيير احلـفاضـة لـلطفل الرضاعة

اتـباع الـتوصـيات إذا شـعرت بـالـتعب أو اح ـ ــرص ـ ــي ع ـ ــلى

أو الـتعامـل مـع أي فـرد
من األسرة

االرهـ ـ ــاق اسـ ـ ــتعيني ت ــعقيم ال ــرض ــاع ــة

مـ ـ ــضخة شـ ـ ــفط بـشخص آخـر إلرضـاع جـيدا قـبل كـل مـرة
الـطفل احلـليب الـذي
رضاعة
احلليب
سبق شفطه

Coronavirus in Newborns
Parent Information for Newborn Babies
Although the risks are very low, you may be concerned
that your baby could contract coronavirus. This leaflet
tells you what to look our for. Do not delay seeking help if
you have concerns.

Is my baby at risk?
Babies can potentially contract coronavirus after birth
from anyone infected with the virus, even if that person
does not feel unwell.

Consult your doctor if the baby
develops any of the following:
If your baby has a cough, fever or
feels unusually hot or cold
If your baby is jaundiced or feeding

It is recommended that you take your baby home as soon
as it is safe for you to do so, and follow government
advice for self-isolation and social distancing.
In particular, you should keep your baby away from
people with a cough, fever, or other viral symptoms such
as runny nose, vomiting or diarrhea.

How will I know if my baby has

poorly
If your baby shows any signs which

coronavirus?

concern you in relation to their

Many babies with the virus will not show signs of illness
and will recover fully.

breathing, colour or movement

Some can develop an unstable temperature and/or a
cough. Babies with infections do not always develop a
fever.

Reduce your baby’s risk of catching coronavirus by:
Hand washing
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