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): توصیات لألشخاص الحوامل أو الذین یقومون بالرضاعة أو رعایة  COVID-19مرض (
 األطفال حدیثي الوالدة

 
) وعبر الوالیات المتحدة. إذا كنت حامالً  NYC) یمثل خطًرا كبیًرا في مدینة نیویورك (COVID-19ال یزال مرض (

جدید، فراجع ھذه اإلرشادات لمساعدتك على التخطیط بأمان قبل الوالدة وأثناءھا  أو تقوم بالرضاعة أو تعتني بمولود 
 وبعدھا.

 
األشخاص الحوامل والذین یقومون بالرضاعة قد یختارون الحصول على اللقاح. إذا كنت من األشخاص الحوامل أو  

الذین یقومون بالرضاعة، فقد یكون من المفید مناقشة الحصول على اللقاح مع مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك. ومع 
ل على اللقاح. األشخاص الحوامل یعتبرون من ضمن ذلك، فأنت لست بحاجة إلى تصریح من مقدم الرعایة حتى تحص

الفئات المؤھلة للحصول على اللقاح، كجزء من التوزیع التدریجي للقاح في والیة نیویورك. لالطالع على قائمة كاملة 
للعثور على موقع للحصول  . nyc.gov/covidvaccinedistributionبالمجموعات المؤھلة، یرجى زیارة 

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة لتحدید موعد في  .  vaccinefinder.nyc.govعلى اللقاح وتحدید موعد، تفضل بزیارة 
 . لمزید من المعلومات عن لقاحات مرض 877-829-4692ى الرقم أحد المواقع التي تدیرھا المدینة، فاتصل عل

)19-COVID( تفضل بزیارة ،nyc.gov/covidvaccine. 
 

 ؟)COVID-19ھل األشخاص الحوامل أكثر عرضة لإلصابة بالمرض الشدید بسبب مرض (
نعم. بناًء على ما نعرفھ في ھذا الوقت، فإن األشخاص الحوامل أكثر عرضة لإلصابة بالمرض الشدید بسبب مرض   
)19-COVID.19قد یكون األشخاص الحوامل المصابون بمرض ( ) مقارنة باألشخاص غیر الحوامل-COVID (

كانت ھناك تقاریر قلیلة عن أطفال  مل السلبیة.أیًضا معرضین لخطر متزاید لحدوث الوالدة المبكرة وغیرھا من نتائج الح
 .نادر) قبل الوالدة، ولكن یبدو أن ھذا شيء COVID-19ربما یكونوا قد أصیبوا بمرض (

 
) بأعراض شدیدة،  COVID-19لإلصابة بمرض ( لمزید من المعلومات حول األشخاص المعرضین لخطر متزاید 

 Prevention and Groups at Higherواضغط على " nyc.gov/health/coronavirusتفضل بزیارة 
Risk األیسر من الصفحة. " (الوقایة والفئات األكثر عرضة للمخاطر) على الجانب 

 
 ؟)COVID-19ما الذي یمكن لألشخاص الحوامل فعلھ لمنع انتقال مرض (

  اللقاح على حصلت قد كنت إذا حتى ،)COVID-19(  مرض انتقال لمنع الرئیسیة اإلجراءات ھذه اعتبارك في ضع
 ):COVID-19( مرض ضد بالكامل
ابق في البیت إذا لم تكن على ما یرام أو إذا كانت نتیجة اختبارك لمرض   ابَق قي المنزل إذا كنت مریًضا.  •

)19-COVID .مؤخراً إیجابیة ( 
أقدام على األقل من األشخاص اآلخرین، عند اإلمكان. تجنب    6ابق على مسافة   .حافظ على وجود مسافة  •

 التجمعات الكبیرة، وخاصة في األماكن الداخلیة. 
  المنزل   داخل وحتى  سك ومن حولك بارتداء غطاء للوجھ عندما تكون خارج المنزل،احم نف  . ارتِد غطاًء للوجھ •

). یجب أن یغطي  COVID-19إذا كنت أنت أو أي شخص تعیش معھ مریًضا أو تعرض مؤخًرا لمرض (
 غطاء الوجھ أنفك وفمك بإحكام. 

ین كحولي عندما ال یتوفر  اغسل یدیك بالماء والصابون بشكل متكرر واستخدم معقم ید  .حافظ على نظافة یدیك •
الماء والصابون. تجنب لمس وجھك بأیٍد غیر مغسولة وقم بتغطیة السعال والعطس بمرفقك أو بمندیل ورقي،  

 ولیس بیدیك. 
 

 ھل یجب عليَّ تغییر مواعید رعایة ما قبل الوالدة الخاصة بي؟ ماذا عن أشعة الموجات فوق الصوتیة؟ 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
http://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7392880/pdf/main.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
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الصحیة أثناء الحمل أو بعده. تحدثي إلى مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك حول كیفیة الحفاظ  ال تفوتي مواعید رعایتك 
). تعاوني مع مقدم الرعایة لوضع خطة أكثر COVID-19على سالمتك وصحتك وكیفیة حمایة نفسك من مرض (

 مالءمة لِك ولحملِك. 
 

المتابعة عبر اإلنترنت. إذا كان ھذا ھو الوضع، فاطلبي قد یختار مقدم الرعایة الصحیة الخاص بِك القیام بإجراء زیارات 
من مقدم الرعایة مساعدتك في الحصول على المعدات التي قد تحتاجھا، مثل جھاز مراقبة ضغط الدم بالمنزل، وشرائط  

یمكنك من  اختبار البول، والمیزان، ومقیاس الحرارة. اسألي مقدم الرعایة الخاص بك عما إذا كان لدیھ بوابة إلكترونیة
 خاللھا الوصول إلى سجالتك الطبیة وقائمة األدویة الخاصة بك.

 
قد تكون الزیارات الشخصیة مختلفة أیًضا. قد تكون الزیارات أقصر، وقد ال یُسمح لشریكك أو أشخاص آخرین بالتواجد  

بالموجات فوق الصوتیة. بشكل   معك أثناء الزیارة. أثناء الزیارات الشخصیة، قد تتلقین الحد األدنى فقط من الفحوصات
عام، تحتاج الحامل الیي یعتبر حملھا منخفض الخطورة فقط إلى إجراء فحص بالموجات فوق الصوتیة في بدایة الحمل 

ومرة أخرى بعد حوالي أربعة أشھر لفحص الجنین. قد یتغیر ھذا تبعًا لحالتك السریریة. ال تذھبي إلى أي من المواقع  
حیث إنھ غالبًا ما تكون ھذه المواقع غیر مرخصة وغیر خاضعة   —ص بالموجات فوق الصوتیة التجاریة إلجراء فح

 للرقابة. 
 

 ) أو كانت لديَّ مخاوف أخرى أثناء الحمل؟ COVID-19ماذا أفعل إذا كنت أعاني من أعراض مرض ( 
ة وأخبریھ عن األعراض  ، فاتصلي بمقدم الرعایة الصحی)COVID-19إذا كنِت تظنین أنك قد تكونین مصابة بمرض (

التي تعانین منھا. اتصلي بمقدم الرعایة إذا كانت لدیِك مخاوف أو تشعرین أن ھناك شیئًا على غیر ما یرام أو تحتاجین  
 إلى زیارة شخصیة. 

 
 ھل یجب أن أغیّر خطة الوالدة أو مكان الوالدة؟

إلى المستشفى أو منشأة الوالدة لوالدة طفلِك. قد  إذا كنِت في مرحلة متأخرة من الجمل، فقد تكونین قلقھ بشأن الذھاب
-COVIDتكونین أیًضا قلقھ بشأن خطة الوالدة الخاصة بِك. نظًرا للتحدیات المصاحبة لحالة الطوارئ العامة لمرض (

 ، من المرجح أن تختلف تجربة والدتِك عما كنِت تتوقعینھ.  )19
 

قد یعتبر البعض اآلن الوالدة في المنزل كخیار أكثر أمانًا. قد یكون ذلك خیاًرا صعبًا. قد ال یقبل العدید من مقدمي  
خدمات الوالدة في المنزل حاالت جدیدة خالل ھذا الوقت. استشیري مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك إذا كان لدیِك أي  

الوالدة. سوف یقدم لك النصیحة حول أفضل مسار للتصرف ویخبرك كذلك  أسئلة أو شواغل بشأن خطة الوالدة أو مكان 
 عن سیاسة مكافحة العدوى في المرفق التابع لھ.    

 
ي بالمستشفى أو مرفق الوالدة قبل وصولِك. ھذا  ، اتصل)COVID-19أعراض مرض (إذا كنِت مریضة أو لدیِك 

 سیسمح لھم باالستعداد لوصولِك.
 

"  ness for ChildbirthGiving Birth ‘In Place’: A Guide to Emergency Preparedاقرئي دلیل " 
-American College of Nurse(الوالدة "بالشكل الصحیح": دلیل االستعداد للطوارئ للوالدة) الصادر عن "

Midwives  (الكلیة األمریكیة للممرضات الُمولِّدات) للحصول على إرشادات حول ما یجب القیام بھ في حالة عدم "
 والدة. قدرتك على الذھاب إلى مستشفى أو مرفق لل

 
 ) القیام بالرضاعة؟ COVID-19ھل یمكن لألشخاص المصابین بمرض (

) القیام بالرضاعة  COVID-19) أو أعراض مرض (COVID-19نعم. نعم، یمكن لألشخاص المصابین بمرض ( 
 مع اتخاذ االحتیاطات الالزمة لتجنب انتشار الفیروس إلى موالیدھن.  

 
) إلى الطفل أثناء COVID-19رغم أن األدلة محدودة في ھذا الوقت، یبدو أنھ من غیر المحتمل أن ینتقل مرض (

باألجسام المضادة للشخص الُمرِضع (وھذه األجسام  الرضاعة. نظًرا للفوائد العدیدة للرضاعة، بما في ذلك تزوید الطفل 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-symptoms-chronic-health-risks.page
https://www.midwife.org/acnm/files/cclibraryfiles/filename/000000007806/giving_birth_in_place.pdf
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المضادة تحمي الطفل من العدوى بشكل عام)، فمن المستحسن أن یقوم اآلباء الذین یرغبون في تغذیة أطفالھم بالحلیب  
ألقل  ثانیة على ا 20البشري بذلك مع االلتزام ببعض االحتیاطات، بما في ذلك غسل أیدیھم جیًدا بالماء والصابون لمدة 

مباشرة قبل القیام بالرضاعة، وارتداء غطاء للوجھ أثناء الرضاعة. خیار آخر ھو القیام بضخ الحلیب بمضخة أو 
باستخدام الید. في حالة استخدام المضخة، یجب غسل جمیع أجزاء المضخة جیًدا بالماء والصابون بین االستخدام  

) لیقوم بتغذیة الطفل بحلیب الشخص  COVID-19واآلخر. ضع في اعتبارِك وجود شخص غیر مصاب بمرض (
 الُمرِضع في زجاجة. 

 
 ) "التواجد بالغرفة نفسھا" مع أطفالھم؟ COVID-19ھل یمكن للمصابین بمرض (  

"التواجد بالغرفة نفسھا" یعني بقاء طفلك في نفس الغرفة التي تبقى أنت فیھا. قد یوصي بعض مقدمي الرعایة الصحیة 
) أثناء COVID-19) أو من تم تقییم حالتھا بخصوص مرض (COVID-19مصابة بمرض (بفصل الطفل عن األم ال

). وھذا بھدف تقلیل خطر إصابة الولید COVID-19وجود األم في المستشفى لتقلیل خطر إصابة الولید بمرض (
األمراض والوقایة ، ویجب أن یتم ذلك على أساس كل حالة على حدة. إن مراكز السیطرة على )COVID-19بمرض (

بأن یتخذ مقدم الرعایة الصحیة  توصي) Centers for Disease Control and Prevention, CDCمنھا (
عدیة أو لفترة أطول إذا تغیر الوضع السریري. واألم ھذا القرار بشكل مشترك. الفصل قد یستمر حتى تصبح األم غیر م

أقدام (حوالي مترین) على األقل بعیًدا عن األم عندما یكون المولود في نفس   6قد یشمل الفصل إبقاء الطفل على بعد 
غرفة المستشفى، أو تطبیق الفصل جسدیًا بشكل حقیقي مع شخص بالغ آخر یتمتع بصحة جیدة للمساعدة في رعایة 

 الطفل.  
 

قد تحد المستشفیات ومرافق الوالدة أیًضا من عدد الزوار للحفاظ على سالمتك أنت وفریق الدعم الخاص بك. یمكن أن  
أو أفراد العائلة اآلخرین الذین كنِت تخططین   ،األصدقاءیشمل فریق الدعم الخاص بِك شریكِك، أو رفیقة الوالدة، أو 

تباع فریق الدعم الخاص بك لتعلیمات المستشفى. للحصول على لحضورھم مرحلتي المخاض والوالدة. تأكد من ا
 والبحث عن  nyc.gov/healthمعلومات حول حقوقِك أثناء الوالدة، یرجى زیارة الرابط 

"respectful care at birth .(الرعایة المحترمة عند الوالدة) " 
 
 ما ھي العالمات التحذیریة التي یجب أن أحترس منھا بعد الوالدة؟  

بھا معلومات  CDC" (أنصت إلیھا) التابعة لمراكز Hear Herیمكن أن تحدث مضاعفات طبیة بعد الوالدة. إن حملة "
 أنجبوا حدیثًا، وفرق الدعم الخاصة بھم ومقدمي الرعایة الصحیة لھم.مھمة لألشخاص الحوامل، واألشخاص الذین 

 
أخبري أي شخص إذا الحظت أي عالمات أو أعراض تقلقك بعد الوالدة. لدیك الحق في أن تتكلمي. إذا كنِت ال تزالین  

ي المنزل، فاتصلي في المستشفى أو مركز الوالدة، فأخبري مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك عن مخاوفك. إذا كنِت ف
 أو اذھبي إلى غرفة طوارئ. 911بمقدم الرعایة الخاص بك أو اتصلي برقم 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/caring-for-newborns.html
https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www.cdc.gov/hearher/index.html
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 عالمات تحذیریة لوجود مشاكل صحیة بعد الوالدة 
 

 إذا كان لدیِك: 911اتصلي برقم     
 ألم في الصدر  •
 صعوبة في التنفس أو ضیق في التنفس   •
 أفكار حول إیذاء نفسك أو طفلك  •
 نوبة صرع   •

 
 إذا كان لدیك: اتصلي بمقدم الرعایة الخاص بك   

 صداع ال یزول حتى بعد تناول الدواء   •
 صداع مصحوب برؤیة ضبابیة أو تغیرات أخرى في الرؤیة  •
 شق جراحي ال یلتئم   •
اعة واحدة) أو تعرضِت لجلطات نزیف (على سبیل المثال، نزیف بكمیة تتخلل فوطة صحیة أو أكثر خالل س  •

 دمویة كبیرة 
 درجة فھرنھایت أو أعلى 100.4درجة حرارة   •
 أو حمراء أو مؤلمتان أو دافئتان عند لمسھما منتفختانساقان   •

  
 

أو تذھبین إلى غرفة طوارئ، تأكدي من اإلبالغ عما  911عندما تتصلین بمقدم الرعایة الخاص بِك، أو تتصلین برقم 
 یلي:

 أنك أنجبت طفالً مؤخًرا؛   .1
 متى أنجبت طفلك؛ و   .2
 األعراض المحددة التي تعانین منھا. .3

 
 على سبیل المثال: "أنجبت طفالً منذ ستة أیام، وكان لدي صداع شدید ال یتحسن حتى بعد تناول األیبوبروفین." 

 
 التي أنجبت مؤخًرا ("الثلث الرابع")معلومات للنساء 

أو أفراد العائلة اآلخرین) عن طریق   ،أو األصدقاء ،رفیقة الوالدةأو  ،الشریكابقي على اتصال بفریق الدعم الخاص بك (
أو وسائل التواصل االجتماعي. قد یكون فریق الدعم الخاص بك  ،مكالمات الفیدیوأو  ،الرسائل النصیةأو  ،الھاتف

متشوقًا لرؤیتك ومقابلة الطفل الجدید، ولكن من المھم االلتزام باإلجراءات الرئیسیة األربعة لمنع انتقال مرض  
)COVID-19.البقاء في المنزل، والحفاظ على وجود مسافة، وارتداء غطاء للوجھ، والحفاظ على نظافة یدیك :( 

 
بالعدید من المشاعر، بما في ذلك الحزن، في األشھر القلیلة األولى بعد الوالدة. في بعض  تشعريمن الطبیعي أن  

نساء باالكتئاب أثناء الحمل،  10األحیان قد یكون من الصعب التعامل مع العواطف. تصاب حوالي واحدة من كل 
ید عن اكتئاب ما بعد الوالدة، تفضلي  وحوالي نصفھن یعانین من اكتئاب ما بعد الوالدة بعد والدة الطفل. لمعرفة المز

 . " (اكتئاب ما بعد الوالدة)postpartum depression"وابحثي عن  nyc.gov/healthبزیارة الرابط 
 

  مجاني دعم إلى لوصولك وسیلة ھي التي Well NYC  مع فتواصلي شدیدة، االكتئاب  أو التوتر أعراض أصبحت إذا
 الوصول بإمكانیة وتمتعي الدردشة أو النصیة الرسائل أو الھاتف عبر المستشارین أحد مع  تحدثي العقلیة. للصحة وسري

 األسبوع. في أیام 7و الیوم  في ساعة 24 مدار على لغة، 200 من بأكثر المخدرات وتعاطي العقلیة الصحة خدمات إلى
أو قومي بالدردشة عبر اإلنترنت على الرابط  888-692-9355برقم الھاتف  للحصول على الدعم، اتصلي

nyc.gov/nycwell . 
 

 .911إذا كانت لدیِك أفكار إلیذاء نفسِك أو مولودِك، فاتصلي برقم 

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
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 موارد أخرى لآلباء الجدد  

، اتصلي  NYCللحصول على معلومات حول الخدمات المجانیة منخفضة التكلفة والخطوط الھاتفیة الساخنة في  •
 .311برقم 

" (مشروع  Fourth Trimester Projectللحصول على معلومات حول "الثلث الرابع"، تفضلي بزیارة "  •
 . newmomhealth.comالثلث الرابع)، على الرابط 

للحصول على معلومات حول اكتئاب ما بعد الوالدة، تفضلي بزیارة الموقع اإللكتروني لمنظمة  •
"Postpartum Support International (PSI) (المنظمة الدولیة لدعم ما بعد الوالدة) على الرابط "

postpartum.net أو اتصلي بخط مساعدة ،PSI  متوفر باللغتین  800-944-4773على رقم الھاتف)
 (باإلنجلیزیة) أو 800-994-4773اإلنجلیزیة واإلسبانیة)، أو ابعثي برسالة نصیة إلى الرقم 

 (باإلسبانیة).  0294-420-971 
ا، یمكنك التواصل مع مقدم الرعایة الصحیة الخاص بِك عن طریق الھاتف أو البرید كما ھو الحال دائمً   •

اإللكتروني أو الرسائل النصیة، خاصة وأن زیارات الرعایة الصحیة الشخصیة محدودة في الوقت الحالي. إذا  
 .   311لم یكن لدیِك مقدم للرعایة الصحیة، فاتصلي بالرقم 

ن یساعد العائالت في التعامل مع المشكالت الجسدیة والعاطفیة والعملیة التي تحیط إن دعم رفیقات الوالدة یمكن أ •
). إذا كنِت COVID-19بالوالدة. تقدم رفیقات الوالدة حالیًا دعًما افتراضیًا وشخصیًا خالل فترة انتشار مرض (
 " Doula Care"  فحةمھتمة بالحصول على دعم رفیقات الوالدة في فترة ما بعد الوالدة، فتفضلي بزیارة ص

 Programs Offeringوابحثي عن "  NYCالتابعة إلدارة الصحة والسالمة العقلیة في  )رعایة رفیقات الوالدة(
Free Doulasالبرامج التي توفر رفیقات والدة مجانًا) " .( 

 
  .nyc.gov/health/coronavirus )، تفضل بزیارةCOVID-19المعلومات حول مرض (لمزید من 

 
 
 

 3.13.21       بتغییر التوصیات مع تطور الموقف.  NYCقد تقوم إدارة الصحة في 
 

https://newmomhealth.com/
https://www.postpartum.net/
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/doula-care.page
http://nyc.gov/health/coronavirus
http://nyc.gov/health/coronavirus
http://nyc.gov/health/coronavirus
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