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COVID-19: Wskazówki dla kobiet w ciąży, karmiących piersią lub z 
piersi, jak również osób opiekujących się noworodkami 

 
COVID-19 pozostaje poważnym zagrożeniem w Nowym Jorku (NYC) i w całych Stanach 
Zjednoczonych Kobiety w ciąży, karmiące piersią lub z piersi, jak również opiekujące się 
noworodkiem, powinny zapoznać się z tymi wskazówkami, które pomogą im bezpiecznie 
zaplanować działania przed, w trakcie i po porodzie. 
 
Kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub z piersi mogą zdecydować się na szczepienie. W 
przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią lub z piersi zaleca się przedyskutowanie 
zaszczepienia się ze swoim lekarzem. Nie wymagana jest jednak zgoda lekarza, aby się 
zaszczepić. Kobiety w ciąży są jedną z grup uprawnionych do szczepień w ramach etapowej 
dystrybucji szczepionek w stanie Nowy Jork. Aby zapoznać się z pełną listą kwalifikujących się 
grup, należy odwiedzić nyc.gov/covidvaccinedistribution. Punkty szczepień i możliwości 
umówienia się na wizytę udostępniono na stronie vaccinefinder.nyc.gov. Osoby wymagające 
pomocy w umówieniu się na wizytę w prowadzonym przez miasto punkcie szczepień mogą 
dzwonić pod numer 877-829-4692. Aby uzyskać informacje na temat szczepionek przeciw 
COVID-19, należy odwiedzić nyc.gov/covidvaccine. 
 
Czy kobiety w ciąży są bardziej narażone na ryzyko poważnych objawów choroby wywołanej 
przez COVID-19?  
Tak. W oparciu o to, co wiemy w tej chwili, kobiety w ciąży są bardziej narażone na ryzyko 
poważnych objawów choroby wywołanej przez COVID-19 niż kobiety, które nie są w ciąży. 
Kobiety, które są w ciąży i chorują na COVID-19 mogą również mieć zwiększone ryzyko 
przedwczesnego porodu i innych negatywnych wyników ciąży. Odnotowano kilka przypadków 
niemowląt, które mogły zostać zakażone wirusem COVID-19 przed urodzeniem, ale wydaje się 
to być rzadkie. 
 
Więcej informacji na temat osób o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych objawów 
choroby wywołanej przez COVID-19 można znaleźć na stronie nyc.gov/health/coronavirus po 
kliknięciu „Prevention and Groups at Higher Risk” (Profilaktyka i grupy podwyższonego ryzyka) 
po lewej stronie ekranu. 
 
Co mogą zrobić osoby w ciąży, aby zapobiec przenoszeniu COVID-19? 
Należy pamiętać o tych kluczowych działaniach, aby zapobiec przenoszeniu COVID-19, nawet po 
zaszczepieniu się przeciwko COVID-19: 

• Chore osoby powinny zostać w domu. Należy pozostać w domu w przypadku złego 
samopoczucia lub niedawnego dodatniego wyniku testu na obecność COVID-19. 

• Należy trzymać się z daleka od innych. Gdy to możliwe, utrzymuj odległość co najmniej 6 
stóp (2 metrów) od innych. Nie należy uczestniczyć w dużych zgromadzeniach, zwłaszcza 
w przestrzeniach zamkniętych. 

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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• Należy nosić osłonę twarzy. Należy chronić siebie i innych zakładając osłonę twarzy poza 
domem, a nawet w domu w przypadku choroby lub jeśli ktoś z naszych domowników jest 
chory lub był narażony na COVID-19. Osłona twarzy powinna dobrze przylegać do nosa i 
ust. 

• Należy myć ręce. Należy często myć ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma dostępu do wody 
z mydłem, należy używać środków odkażających na bazie alkoholu. Należy unikać 
dotykania twarzy nieumytymi rękami, a kaszel i kichanie przykrywać ramieniem lub 
chusteczką, a nie rękami. 

 
Czy należy zmienić terminy wizyt związanych z opieką prenatalną? A co z ultrasonografią? 
Nie należy opuszczać wizyt lekarskich w czasie ciąży lub po niej. Należy porozmawiać z lekarzem 
o tym, jak zachować bezpieczeństwo i zdrowie oraz jak chronić się przed COVID-19. Należy 
wspólnie z lekarzem opracować plan najlepiej dopasowany do pacjentki i ciąży. 
 
Ponadto, lekarz może zdecydować się na wizyty wirtualne. W takim przypadku należy poprosić 
ich o pomoc w zakupie sprzętu, który może być wymagany; tj. ciśnieniomierz do domu, paski do 
badania moczu, waga i termometr. Należy zapytać swojego lekarza o to, czy ma portal 
internetowy, w którym można uzyskać dostęp do swojej dokumentacji medycznej i listy leków.  
 
Wizyty osobiste również mogą wyglądać inaczej. Wizyty mogą być krótsze, a partner lub inne 
osoby mogą nie mieć możliwości towarzyszenia. Podobnie jak podczas wizyt osobistych, 
możliwe jest, że wykonana zostanie tylko minimalna liczba badań USG. Z reguły u kobiety w 
ciąży, która należy do grupy niskiego ryzyka, badanie USG oceniające stan płodu zostanie 
wykonane jedynie we wczesnej ciąży i ponownie po około czterech miesiącach. Może to ulec 
zmianie w zależności od sytuacji klinicznej. Nie należy umawiać się na badanie USG w placówce 
usługowej wykonującej takie badania - często nie są one licencjonowane ani monitorowane.  
 
Co należy zrobić, jeśli wystąpią objawy COVID-19 lub mam inne obawy podczas ciąży? 
Osoby, które uważają, że mogą być chore na COVID-19, powinny skontaktować się z lekarzem i 
poinformować go o swoich objawach. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku obaw, 
złego samopoczucia, lub w przypadku konieczności odbycia wizyty osobistej. 
 
Czy należy zmienić plany związane z porodem lub miejscem porodu? 
Kobiety w zaawansowanej ciąży mogą obawiać rodzenia dziecka w szpitalu lub na porodówce. 
Mogą również martwić się o swój plan porodowy. Biorąc pod uwagę wyzwania związane z 
sytuacją zagrożenia zdrowia publicznego COVID-19, jest bardzo prawdopodobne, że 
doświadczenie porodowe nie spełnią wyobrażeń matki.   
 
W obecnej sytuacji część kobiet może uznać poród domowy za bezpieczniejszą opcję. Może to 
być trudna decyzja. Wiele położnych przyjmujących porody w domu może w tym czasie nie 
przyjmować nowych pacjentek. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących 
miejsca lub planu porodu należy skonsultować się ze swoim świadczeniodawcą. Doradzi 
pacjentce, jak najlepiej postąpić, a także wyjaśni zasady kontroli zakażeń obowiązujących w jego 
placówce.    
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Osoby chore lub u których występują objawy COVID-19, przed przybyciem do placówki 
porodowej, powinny tam najpierw zadzwonić. Pozwoli to placówce przygotować się na przyjazd 
pacjentki.  
 
Należy przeczytać „Giving Birth ‘In Place’: A Guide to Emergency Preparedness for Childbirth” 
(Rodzenie na miejscu. Przewodnik przygotowania do porodu w nagłych wypadkach) American 
College of Nurse-Midwives (Amerykańskiego Kolegium Pielęgniarek i Położnych) zawiera 
wskazówki, co robić w przypadku, gdy nie możesz udać się do szpitala lub na porodówkę. 
 
Czy kobiety zakażone COVID-19 mogą karmić piersią lub z piersi?  
Tak. Tak, kobiety zakażone COVID-19 lub z objawami COVID-19 mogą karmić piersią lub z piersi, 
zachowując środki ostrożności w celu uniknięcia przeniesienia wirusa na swoje dziecko.   
 
Chociaż dowody są obecnie ograniczone, wydaje się mało prawdopodobne, aby COVID-19 mógł 
zostać przeniesiony na dziecko podczas karmienia piersią lub karmienia z piersi. Ze względu na 
wiele korzyści płynących z karmienia piersią lub z piersi, między innymi dostarczanie przeciwciał 
rodzącej matki (które ogólnie chronią dziecko przed infekcjami), zaleca się, aby rodzice, którzy 
chcą karmić swoje dziecko ludzkim mlekiem, robili to przestrzegając pewnych środków 
ostrożności, w tym myli ręce wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund bezpośrednio przed 
karmieniem piersią lub z piersi oraz nosili osłonę twarzy podczas karmienia piersią lub z piersi. 
Inną opcją jest mechaniczne lub ręczne odciąganie pokarmu. Jeśli używana jest pompa, należy 
dokładnie umyć wszystkie jej części wodą z mydłem pomiędzy kolejnymi użyciami. O 
nakarmienie dziecka mlekiem ściągniętym do butelki można poprosić osobę, która nie jest 
zakażona COVID-19.  
 
Czy kobiety zakażone COVID-19 mogą być razem z dzieckiem w tym samym pokoju 
szpitalnym? 
„Przebywanie w tym samym pokoju” to zakwaterowanie dziecka w tym samym pokoju. 
Niektórzy lekarze mogą zalecić rozdzielenie dziecka od matki, która ma COVID-19, w czasie gdy 
matka przebywa w szpitalu, aby obniżyć ryzyko zarażenia noworodka COVID-19. Ma to na celu 
zmniejszenie ryzyka zakażenia noworodka wirusem COVID-19 i należy to robić w każdym 
przypadku indywidualnie. Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC), zaleca, aby lekarz i rodzic wspólnie podejmowali decyzje. 
Separacja może trwać do momentu, gdy rodzic przestanie być zakaźny lub dłużej, jeśli sytuacja 
kliniczna ulegnie zmianie. Separacja może obejmować trzymanie dziecka w odległości co 
najmniej 2 metrów (6 stóp) od matki, podczas gdy znajduje się ono w tej samej sali szpitalnej, 
lub rzeczywistą fizyczną separację z inną zdrową osobą dorosłą pomagającą przy opiece nad 
dzieckiem.   
 
Szpitale i oddziały porodowe mogą również ograniczyć liczbę odwiedzających, aby zapewnić 
bezpieczeństwo zarówno pacjentom, jak również zespołowi wspierającemu. Do osób 
wspierających matkę może należeć partner, osoba zapewniająca opiekę po porodzie, przyjaciel 
lub inni członkowie rodziny, którzy planowali być obecni zarówno podczas porodu i po nim. 

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
https://www.midwife.org/acnm/files/cclibraryfiles/filename/000000007806/giving_birth_in_place.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/caring-for-newborns.html
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Należy upewnić się, że zespół wsparcia postępuje zgodnie z instrukcjami szpitala. Informacje o 
prawach przysługujących kobietom w czasie porodu dostępne są na stronie nyc.gov/health w 
części „respectful care at birth” (opieka z poszanowaniem praw rodzącej).  
 
Na jakie objawy ostrzegawcze należy zwrócić uwagę po porodzie? 
Po porodzie mogą pojawić się komplikacje zdrowotne. Kampania CDC „Hear Her” (Wysłuchaj 
jej) oferuje ważne informacje dla kobiet w ciąży, które niedawno urodziły dziecko, ich 
opiekunów i pracowników służby zdrowia.  
 
Należy poinformować kogoś, gdy po porodzie pojawią się jakiekolwiek niepokojące oznaki lub 
objawy. Należy o nich poinformować personel. Należy poinformować lekarza o swoich obawach 
w przypadku przebywania w szpitalu lub na porodówce. Po powrocie do domu, należy 
skontaktować się z lekarzem prowadzącym, zadzwonić pod numer 911 lub udać się na 
pogotowie.  
 

Sygnały ostrzegawcze dotyczące problemów zdrowotnych po porodzie 
 

    Należy zadzwonić pod 911 w przypadku: 
• Bólu w klatce piersiowej  
• Problemów z oddychaniem lub duszności  
• Myśli o skrzywdzeniu siebie lub dziecka  
• Napadu padaczki  

 
  Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku:  

• Bóli głowy, które nie ustępują, nawet po zażyciu lekarstw  
• Bóli głowy z niewyraźnym widzeniem lub innymi zmianami w widzeniu  
• Niegojącego się przecięcia.  
• Krwawienia (na przykład na tyle silnego, aby doprowadzić do przesiąknięcia przez jedną 

lub więcej podpasek w ciągu godziny) lub przechodzenia dużych skrzepów krwi  
• Temperatura 38 stopni Celsjusza (100,4 stopni Fahrenheita) lub wyższa  
• W przypadku wystąpienia obrzęku, zaczerwienienia, bolesności lub uczucia ciepła w 

dotyku nóg. 
  

 
Po skontaktowaniu się z lekarzem prowadzącym, zadzwonieniu pod numer 911 lub udaniu się na 
pogotowie, należy zgłosić następujące informacje:  

1. fakt niedawnego porodu;  
2. kiedy poród miała miejsce; oraz 
3. dokładny opis objawów.  

 
Na przykład: „Urodziłam dziecko sześć dni temu i od tego czasu mam silny ból głowy, który nie 
ustępuje nawet po zażyciu ibuprofenu”. 
 

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www.cdc.gov/hearher/index.html
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Informacje dla kobiet, które niedawno urodziły dziecko („czwarty trymestr”) 
Należy pozostawać w kontakcie ze swoim zespołem wsparcia (partnerem, doulą, przyjaciółmi 
lub innymi członkami rodziny) przez telefon, SMS-y, rozmowy wideo lub media 
społecznościowe. Zespół wsparcia może chcieć zobaczyć się z pacjentką i niemowlakiem, ale 
należy pamiętać o konieczności praktykowania czterech kluczowych działań zapobiegających 
przenoszeniu COVID-19: należy pozostać w domu, trzymać się z dala od innych, nosić okrycie 
twarzy i często myć ręce.  
 
W ciągu pierwszych kilku miesięcy po porodzie można odczuwać wiele emocji, w tym smutek. 
Czasami trudno jest sobie poradzić z emocjami. Około jedna na 10 kobiet odczuwa depresję 
podczas ciąży, a około połowa z nich ma depresję poporodową po urodzeniu dziecka. Więcej 
informacji na temat depresji poporodowej udostępniono na stronie nyc.gov/health, na której 
należy wyszukać „postpartum depression” (Depresja poporodowa). 
 
Jeśli objawy stresu lub depresji stają się przytłaczające, skontaktować NYC Well, linią bezpłatnie 
zapewniającą poufnie wsparcie psychiczne. Możliwość rozmowy z doradcą przez telefon, SMS 
lub czat oraz dostęp do usług w zakresie zdrowia psychicznego i zażywania substancji 
psychoaktywnych w ponad 200 językach, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W celu 
uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod numer 888-692-9355 lub wejść na czat online na 
stronie nyc.gov/nycwell. 
 
Osoby, które mają myśli o wyrządzeniu krzywdy sobie lub dziecku mogą zadzwonić pod numer 
911.  
 
Inne zasoby dla młodych rodziców 

• Pod numerem 311 można uzyskać informacje o bezpłatnych i tanich usługach i 
infoliniach w Nowym Jorku. 

• Informacje na temat „czwartego trymestru” dostępne są w części Projekt czwarty 
trymestr na stronie „Fourth Trimester Project” (Projekt czwarty trymestr) na stronie 
newmomhealth.com. 

• Informacje na temat depresji poporodowej można znaleźć na stronie „Postpartum 
Support International (PSI)” (Międzynarodowe wsparcie w okresie połogu (PSI)) 
dostępnej pod adresem postpartum.net, dzwoniąc na linię pomocy PSI HelpLine pod 
numer (dostępna w języku angielskim i hiszpańskim) lub wysyłając SMS pod numer 800-
994-4773 (angielski) lub 971-420-0294 (hiszpański).  

• Jak zawsze warto skontaktować się ze swoim lekarzem przez telefon, wysyłając 
wiadomość e-mail lub SMS-a, zwłaszcza, że możliwość odbycia osobistych wizyt u 
lekarza jest obecnie ograniczona. Osoby, które nie mają swojego lekarza mogą 
zadzwonić pod numer 311.   

• Wsparcie douli może pomóc rodzinom w radzeniu sobie z fizycznymi, emocjonalnymi i 
praktycznymi problemami związanymi z porodem. Doulas zapewnia obecnie wirtualne i 
osobiste wsparcie podczas COVID-19. Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy 
poporodowej douli powinny odwiedzić stronę Doula Care (Pomoc doula) Wydziału 

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://newmomhealth.com/
https://www.postpartum.net/
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/doula-care.page
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Zdrowia i Higieny Psychicznej NYC i wyszukać „Programs Offering Free Doulas” 
(Programy oferujące bezpłatne doule). 
 

Dodatkowe informacje na temat COVID-19 można uzyskać na stronie 
nyc.gov/health/coronavirus.  
 
 
 
Wydział Zdrowia NYC może zmienić zalecenia w miarę rozwoju sytuacji.       3.13.21 
 

http://nyc.gov/health/coronavirus
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