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 ): دلیل تغذیة الُرضَّع COVID-19مرض (
 

) وفي جمیع أنحاء الوالیات المتحدة. ھذه NYC) یمثل خطًرا كبیًرا في مدینة نیویورك (COVID-19ال یزال مرض ( 
الداعمین لھم الذین  اإلرشادات الصحیة والمعلوماتیة موجھة لآلباء الذین یتولون الرضاعة بعد الوالدة مؤخًرا ولألشخاص 

). ویشمل ھذا الدلیل الممارسات التي COVID-19یشاركون في تغذیة الرضع أثناء حالة الطوارئ الصحیة العامة لمرض (
تدعم التغذیة الُمثلى للرضع، وإرشادات حول تكوین إمدادات صحیة من الحلیب والحفاظ علیھا، والدعم فیما یتعلق بالتقنیات 

 وموارد المجتمع.
 

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 ذلك، فأنت 

صل على اللقاح. األشخاص الحوامل یعتبرون من ضمن الفئات المؤھلة  لست بحاجة إلى تصریح من مقدم الرعایة حتى تح
للحصول على اللقاح، كجزء من التوزیع التدریجي للقاح في والیة نیویورك. لالطالع على قائمة كاملة بالفئات المؤھلة، یرجى  

للعثور على موقع للحصول على اللقاح وتحدید موعد، تفضل . nyc.gov/covidvaccinedistributionزیارة 
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة لتحدید موعد في أحد المواقع التي تدیرھا المدینة،  .  vaccinefinder.nyc.govبزیارة 

، تفضل بزیارة )COVID-19. لمزید من المعلومات عن لقاحات مرض (877-829-4692الرقم  فاتصل على 
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  أیًضا (

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

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

" Prevention and Groups at Higher Riskواضغط على "  nyc.gov/health/coronavirusبزیارة 
 األیسر من الصفحة. (الوقایة والفئات األكثر عرضة للمخاطر) على الجانب 

 
Recommendations for People Who Are Pregnant, Breastfeeding or -COVID :19إن توصیات " 

Chestfeeding, or Caring for Newborns ") 19(مرض-VIDCO  توصیات لألشخاص الحوامل أو الذین :(
(إدارة   NYCیقومون بالرضاعة أو یتولون رعایة األطفال حدیثي الوالدة) الصادرة عن إدارة الصحة والسالمة العقلیة في 

 ) تحتوي على إجابات عن األسئلة التالیة: NYCالصحة في 
 ؟ ) COVID-19ما الذي یمكن لألشخاص الحوامل فعلھ لمنع انتقال مرض ( •
 ھل یجب عليَّ تغییر مواعید رعایة ما قبل الوالدة الخاصة بي؟ ماذا عن أشعة الموجات فوق الصوتیة؟  •
 ) أو كانت لديَّ مخاوف أخرى أثناء الحمل؟ COVID-19ماذا أفعل إذا كنت أعاني من أعراض مرض ( •
 ھل یجب أن أغیّر خطة الوالدة أو مكان الوالدة؟  •
 ) القیام بالرضاعة؟   COVID-19المصابین بمرض (ھل یمكن لألشخاص   •
 ) "التواجد بالغرفة نفسھا" مع أطفالھم؟ COVID-19ھل یمكن للمصابین بمرض (  •
 ما ھي العالمات التحذیریة التي یجب أن أحترس منھا بعد الوالدة؟  •
 معلومات لألشخاص الذین أنجبوا مؤخًرا ("الثلث الرابع")  •
 موارد أخرى لآلباء الجدد  •

 
 ن الغذائي في حاالت الطوارئاألم

 . وفقًا لمراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا تعتبر الرضاعة الطبیعیة من أھم طرق التعامل مع الكوارث
Centers for Disease Control and Prevention, CDC)( تظل الرضاعة الطبیعیة أفضل خیار لتغذیة" ،

الرضع في حاالت الكوارث الطبیعیة". یكون الرّضع واألطفال أكثر عرضة للخطر أثناء حاالت الطوارئ عندما تكون ھناك 
اء حالة الطوارئ العامة لمرض  كمیات محدودة من حلیب الرّضع الصناعي واللوازم الغذائیة لألطفال، كما ھو الحال أثن

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
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-guidance-for-pregnant-people.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-guidance-for-pregnant-people.pdf
https://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/features/disasters-infant-feeding/index.html
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)COVID-19 باإلضافة إلى ذلك، قد تجد بعض األَُسر نفسھا في بیئات غیر صحیة أو بال میاه نظیفة نظًرا ألوامر البقاء في .(
المنزل. ھذه العوامل یمكن أن تزید من خطر اإلصابة باإلسھال أو أمراض أخرى. من المھم أن یحظى اآلباء واألمھات الذین  

 نھم توفیر حلیب الثدي لطفلھم بالحمایة والدعم في القیام بذلك. یمك 
 

 لماذا یعتبر حلیب الثدي مھًما؟ 
یوفر حلیب الثدي أفضل تغذیة مصممة خصیًصا لطفلك. ویحتوي على جمیع البروتینات والسكر والدھون والفیتامینات  

ویتكیف مع االحتیاجات الغذائیة لطفلك في كل مرة من   والمعادن التي یحتاجھا الطفل لینمو بصحة وقوة. كما أنھ یسھل ھضمھ
مرات الرضاعة. كما أنھ یؤسس الجھاز المناعي للطفل من خالل توفیر عوامل مناعیة وإنزیمات وخالیا دم بیضاء. یحتوي  

وااللتھابات التي حلیب الثدي أیًضا على أجسام مضادة تساعد في حمایة طفلك من العدوى، بما في ذلك التھابات الجھاز التنفسي 
 تسبب اإلسھال، وھو أمر شائع بین األطفال في حاالت الطوارئ. 

 
 ) القیام بالرضاعة؟COVID-19ھل یمكن لألشخاص المصابین بمرض ( 
) القیام بالرضاعة مع اتخاذ  COVID-19) أو أعراض مرض (COVID-19یمكن لألشخاص المصابین بمرض ( نعم. 

 االحتیاطات الالزمة لتجنب انتشار الفیروس إلى موالیدھن.   
 

) إلى الطفل أثناء الرضاعة.  COVID-19رغم أن األدلة محدودة في ھذا الوقت، یبدو أنھ من غیر المحتمل أن ینتقل مرض (
لمضادة للشخص الُمرِضع (وھذه األجسام المضادة تحمي  نظًرا للفوائد العدیدة للرضاعة، بما في ذلك تزوید الطفل باألجسام ا

الطفل من العدوى بشكل عام)، فمن المستحسن أن یقوم اآلباء الذین یرغبون في تغذیة أطفالھم بالحلیب البشري بذلك مع 
ة قبل القیام ثانیة على األقل مباشر 20االلتزام ببعض االحتیاطات، بما في ذلك غسل أیدیھم جیًدا بالماء والصابون لمدة 

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 واآلخر. ضع في اعتبارِك وجود شخص غیر  

 قوم بتغذیة الطفل بحلیب الشخص الُمرِضع في زجاجة. ) لیCOVID-19مصاب بمرض (
 

 كیف یمكنني أن أنتج ما یكفي من حلیب الثدي لطفلي؟
إن الرضاعة بعد الوالدة وبشكل متكرر خالل األسابیع القلیلة التالیة استجابة إلشارات جوع طفلك (التغذیة عند الطلب) ستساعد  

م طفلك. إن مالمسة جلدك لجلد الطفل والبقاء معھ في الغرفة نفسھا ھما  جسمك على إنتاج ما یكفي من حلیب الثدي إلطعا
حتى لو ُكنِت ال تطعمینھ حلیب  للطفل،عملیتان یمكنك القیام بھما في المستشفى ومن شأنھما أن یساعدا في ذلك وھما مفیدتان 

 الثدي. 
 

إن مالمسة جلدك لجلد الطفل یشمل وضع طفلك العاري على صدرك بحیث یالمس جلدك جلده مباشرة بعد الوالدة  
دقیقة. التواجد بالغرفة نفسھا یشمل بقاء طفلك معك في غرفتك،  90إلى    60وإبقاءه كذلك حتى یتغذى، أو على األقل من  

التعرف على بعضكما البعض وسیمنحك الكثیر من الفرص    أقدام. سیساعدك ھذا على 6حتى لو كانت المسافة بینكما 
 لتغذیتھ عندما تظھر علیھ إشارات الجوع.   

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

ة الصحیة بفصل  "التواجد بالغرفة نفسھا" یعني بقاء طفلك في نفس الغرفة التي تبقى أنت فیھا. قد یوصي بعض مقدمي الرعای
) أثناء وجود األم في المستشفى أو فصلھ عن األم التي تحصل على اختبار COVID-19الطفل عن األم المصابة بمرض (

، ویجب أن یتم ذلك على أساس كل  )COVID-19). وھذا بھدف تقلیل خطر إصابة الولید بمرض (COVID-19مرض (
الصحیة واألم ھذا القرار بشكل مشترك. الفصل قد یستمر حتى تصبح بأن یتخذ مقدم الرعایة  CDCحالة على حدة. توصي 

أقدام (حوالي   6األم غیر معدیة أو لفترة أطول إذا تغیر الوضع السریري. قد یشمل الفصل إبقاء الطفل على بعد أكثر من 
شكل حقیقي مع شخص بالغ مترین) بعیًدا عن األم عندما یكون المولود في نفس غرفة المستشفى، أو تطبیق الفصل جسدیًا ب

 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 یشمل  
أو أفراد العائلة اآلخرین الذین كنِت تخططین لحضورھم   األصدقاء،فریق الدعم الخاص بِك شریكِك، أو رفیقة الوالدة، أو 

مرحلتي المخاض والوالدة. تأكد من اتباع فریق الدعم الخاص بك لتعلیمات المستشفى. للحصول على معلومات حول حقوقِك 
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" (الرعایة  respectful care at birth"والبحث عن  health/nyc.govأثناء الوالدة، یرجى زیارة الرابط 
 المحترمة عند الوالدة).

 
 ما ھي بعض الطرق لتعزیز إمدادات حلیب الثدي بشكل صحي؟  

سواء كنت متواجدة في نفس الغرفة مع طفلك أو تم فصلھ ألسباب تتعلق بالسالمة، فما یزال من المھم ضخ حلیب الثدي الخاص  
وین مخزون حلیب الثدي الخاص بك والحفاظ علیھ. تذكري أنھ یجب علیك تحریك حلیب الثدي حتى تستطیعي  بك بانتظام لتك

إنتاج حلیب الثدي. فإذا لم تضخي الحلیب، فلن یستطیع جسمك إنتاج الكثیر منھ. یمكن لموظفي المستشفى مساعدتك. أخبریھم 
 التعرف على الممارسات التالیة وتنفیذھا. أنك تریدین إرضاع طفلك من حلیبك واطلبي منھم مساعدتك في

 
 البدایة مبكًرا وبشكل صحیح  •

o  :األمر بین یدیك  الرضاعة الطبیعیة في الساعة األولى 
o  محاولة الوصول إلى الثدي والمرة األولى للرضاعة 
o  إلصاق طفلك بثدیك 
o  كیفیة إحكام فم الطفل على الثدي 
o  ضمان وجود مخزون جید من الحلیب 

 التغذیة عند الحاجة ، و عالمات الحاجة إلى التغذیة، و السلوك الطبیعي لحدیثي الوالدةفھم   •
 ضخ الحلیب  •

o  " (جامعة ستانفورد) الضخ بالیدStanford "  الضخ بالید (مشروع وسائل إعالم الصحة العالمیة)  و
 "Global Health Media " 

o  استخدام المضخة الكھربائیة والضخ الیدوي 
o  الضخ بالطاقة 
o  نظافة المضخة 

 التخزین والتغذیة اآلمنة للحلیب الذي تم ضخھ  •
o  التعامل مع الحلیب بطریقة آمنة 
o  طرق التغذیة البدیلة 
o ر إرضاع الطفل من الزجاجة بمحاكاة الرضاعة الطبیعیة/بشكل متوات 

  إرضاع الطفل من الزجاجة بمحاكاة الرضاعة الطبیعیة 
 ممارسات لتعزیز االرتباط بالطفل  •
 تشجیع الحلیب وتجنب المكمالت الغذائیة  •
 الجنسیة   LGBTQIA+ تشجیع الرضاعة وإفراز الحلیب لدى مجموعات  •
 الضخ / المكمالت االنتقال إلى الرضاعة الطبیعیة بعد استخدام   •

 
 و لم أتمكن من إنتاج ما یكفي من حلیب الثدي لطفلي؟ ما ھي طرق التغذیة البدیلة المتاحة إذا لم أختر الرضاعة الطبیعیة أ

" (بنك نیویورك  The New York Milk Bankالبدیل التالي المفضل ھو حلیب ثدي من شخص متبرع. تواصل مع "  
 لمزید من الدعم. nymilkbank.orgأو تفضل بزیارة   212-956-6455للحلیب) على الرقم 

 
إذا لم یتوفر حلیب ثدي من شخص متبرع، فإن حلیب األطفال الصناعي ھو البدیل المفضل التالي. رغم أن حلیب األطفال  

الصناعي یعتبر مورًدا مھًما لألسر التي ال تستطیع الرضاعة الطبیعیة أو ال تختارھا، یمكن أن تتسبب حاالت الطوارئ في  
ت تأمین الحلیب الصناعي في ظل أوامر البقاء في المنزل. نظًرا الرتفاع الطلب ندرة الحلیب الصناعي باإلضافة إلى تحدیا

وانقطاع التصنیع أو التأخیر وإغالق الشركات والمتاجر التي تبیع الحلیب الصناعي، فقد تجد األُسر نفسھا في وضع صعب. 
سر التي تعاني من فقدان الوظائف أو تغییرات  باإلضافة إلى ذلك، قد تزید التغذیة بالحلیب الصناعي من العبء المالي على األُ 

أخرى في الدخل. كما أنھا تتطلب أیًضا میاًھا نظیفة أو طاقة أو وقوًدا وكھرباء لتحضیر الحلیب الصناعي وتعقیمھ وتخزینھ  
وموارد إرضاع   التحضیر اآلمن للحلیب الصناعيبشكل صحیح. (لمزید من المعلومات حول تحضیر الحلیب الصناعي، راجع 

الطفل بمحاكاة الرضاعة الطبیعیة/بشكل متواتر، أعاله.) قد ال تتمكن العائالت من توفیر الحلیب الصناعي في بیئة آمنة ونظیفة 
ناعي إلطعام أطفالھم وقد تبدأ العائالت في "تقلیل" كمیة الحلیب الصناعي أو تخفیفھ أو تحمل تكالیف ما یكفي من الحلیب الص

یُنصح بھ. إذا كنت بحاجة إلى حلیب صناعي وكنت غیر قادر على الحصول علیھ أو تحمل تكلفتھ، فاتصل   البالماء، وھو أمر 

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://vimeo.com/348861789
https://vimeo.com/348861789
https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/breastfeeding-in-the-first-hours-after-birth/
https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/attaching-your-baby-at-the-breast/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65
http://www.nancymohrbacher.com/breastfeeding-resources-1/2016/6/5/creating-deeper-latching
https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/increasing-your-milk-supply/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65
https://kellymom.com/parenting/parenting-faq/fussy-evening/
https://kellymom.com/bf/normal/hunger-cues/
https://kellymom.com/ages/newborn/bf-basics/importance-responsive-feeding/
https://med.stanford.edu/newborns/professional-education/breastfeeding/hand-expressing-milk.html
https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/how-to-express-breastmilk/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65
https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/how-to-express-breastmilk/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65
https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/how-to-express-breastmilk/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65
https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/how-to-express-breastmilk/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65
https://vimeo.com/291806551
http://www.nancymohrbacher.com/articles/2012/6/27/to-pump-more-milk-use-hands-on-pumping.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/healthychildcare/infantfeeding/breastpump.html
https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm
https://www.youtube.com/watch?v=vrrrC5NyNnQ
https://www.wendyleveribclc.com/single-post/2018/05/04/Baby-led-bottle-feeding
https://www.babycenter.com/baby-bonding
https://kellymom.com/hot-topics/low-supply/
https://happymilk.us/lgbtqia-resources/
https://kellymom.com/ages/newborn/nb-challenges/decrease-formula/
https://thruparenting.com/reintroducing-breastfeeding-after-exclusively-pumping/
https://www.nymilkbank.org/
http://www.nymilkbank.org/
https://www.cdc.gov/nutrition/InfantandToddlerNutrition/formula-feeding/index.html
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 )Women, Infants and Children, WICبمكتب برنامج التغذیة التكمیلیة الخاص للنساء والرضع واألطفال (
 للحصول على مزید من الدعم. 

 
 ما ھي أنواع المساعدة الغذائیة المتاحة لضمان الحفاظ على صحتي أنا وعائلتي وتغذیتنا؟  

من المھم أن تبقى أنت وأسرتك بصحة جیدة وتحصلوا على الغذاء، وخاصة األم المرضعة. إذا كنت أنت أو عائلتك تعانون من  
 وقل   311مشكلة األمن الغذائي بسبب مشكالت في الحصول علیھ أو بسبب تكلفتھ، فاتصل برقم 

 "Get food " (الحصول على الطعام)؛ أو أرسل عبارة "NYC FOOD " أو "NYC COMIDA  877-877" إلى الرقم  
للعثور على مخزن طعام أو   nyc.gov/getfoodللعثور على موقع توزیع وجبات مجانیة بالقرب منك؛ أو تفضل بزیارة 

 لتحدید األھلیة لخدمات توصیل الوجبات المجانیة. 
 

 دة؟ما ھي بعض موارد دعم ما بعد الوال 
 یمكن أن تساعدك الموارد التالیة في دعمك أنت وطفلك بعد الوالدة. 

 . " (رعایة األطفال حدیثي الوالدة) newborn care" واسأل عن   311اتصل برقم   •
 دعم ما بعد الوالدة الذي یقدمھ مستشارون في الوالدة   •

o  Ancient Song Doula Services نت سونغ الستشارات الوالدة) (إینش 
o By My Side Birth Support Program   (برنامج "إلى جانبي" لدعم الوالدة) وذلك (تحت عنوان

 "Doula Servicesل قبل الوالدة) " للعمالء الذین یقومون بالتسجی 
o Brooklyn Perinatal Network  (شبكة بروكلین للفترة المحیطة بالوالدة) 
o Caribbean Women’s Health Association ) (جمعیة الصحة للمرأة الكاریبیة)Brooklyn   و

Queens  وManhattan ( 
o Community Health Center of Richmond  ) (مركز صحة المجتمع في ریتشموند)Staten 

Island) 
o rriage House BirthCa 
o The Doula Project  (مشروع مستشاري الوالدة) 
o Baby Caravan 
o NYC Doula Collective   مجموعة)NYC  (لمستشاري الوالدة 
o Bird Song Brooklyn 
o Boober 

 " (الفیدیو متاح باإلنجلیزیة واإلسبانیة) Mt. Sinaiالذي تقدمھ مؤسسة جبل سیناء "  رعایة مولودك الحدیث فیدیو   •
 دعم الرضاعة  •

o La Leche League  (رابطة الحلیب) 
o Chocolate Milk Cafe 
o   المقاھي االفتراضیة إلدارة الصحة فيNYC 

    :موریسانیاeventbrite.com/e/63303442300 
   :ھارلمeventbrite.com/e/63302824452 
  :براونزفیلeventbrite.com/e/63301605807 

o New York Lactation Consultant Association  (جمعیة مستشاري الرضاعة في نیویورك) 
o  خط المساعدة الوطني لصحة المرأة والرضاعة الطبیعیة 

 
 

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

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

https://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/
https://www.nyc.gov/getfood
https://portal.311.nyc.gov/
https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA-02564
https://www.ancientsongdoulaservices.com/
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/neighborhood-health/healthy-start-brooklyn.page
http://www.bpnetwork.org/nyc/
http://www.cwha.org/
http://www.chcrichmond.org/
https://www.carriagehousebirth.com/birth-doula
https://www.doulaproject.net/
http://www.babycaravan.com/
https://nycdoulacollective.com/
https://www.birdsongbrooklyn.com/doula-work
https://getboober.com/postpartum-doula/
https://parenting.mountsinai.org/covid-19-resources/
https://lllny.org/find-a-leader/
https://www.facebook.com/chocolatemilkcafenynj/
https://www.eventbrite.com/e/63303442300
https://www.eventbrite.com/e/63302824452
https://www.eventbrite.com/e/63301605807
http://www.nylca.org/
https://www.womenshealth.gov/about-us/what-we-do/programs-and-activities/helpline
http://nyc.gov/health/coronavirus
http://nyc.gov/health/coronavirus
http://nyc.gov/health/coronavirus
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