
لن يظهر عىل العديد من األطفال املصابني بالفريوس عالمات املرض 

وسيتعافون بالكامل. ميكن أن يصاب البعض بدرجة حرارة غري مستقرة و/

أو سعال. ال يصاب األطفال املصابون بالعدوى بالحمى دامئًا.

إذا كان طفلك يعاين من السعال أو الحمى أو يشعر بالحرارة أو الربد  	•
 NHS بشكل غري عادي، ولكنه بصحة جيدة بشكل عام، اتصيل بـ

.111

إذا كان طفلك يعاين من الريقان، أو ال يأكل بشكل جيد، فاتصيل  	•
بفريق القبالة.

إذا أظهر طفلك أي عالمات تثري قلقك فيام يتعلق بتنفسه أو لونه أو  	•
حركته ، فاتصيل برقم 999 عىل الفور.

)انظري املزيد يف نرشة "املرض عند األطفال حديثي الوالدة"(

قليل من خطر إصابة طفلك بفايروس كورونا عن طريق:

غسل اليدين قبل ملس الطفل أو مضخات الثدي أو الزجاجات 	•
غسل اليدين بعد تغيري الحفاضات وبعد االتصال مع أفراد األرسة  	•

اآلخرين

تجنب السعال أو العطس عىل الرضيع أثناء الرضاعة 	•
اتباع توصيات تنظيف املضخة بعد كل استخدام 	•

إذا شعرت بتوعك، أطلبي من شخص بصحة جيدة إطعام طفلك  	•
بالحليب املجهز من الثدي

يف حالة استخدام الزجاجة، اتبعي تعليامت التعقيم بالكامل 	•

على الرغم من أن املخاطر منخفضة للغاية ، فقد تشعر بالقلق من أن طفلك قد يصاب 
بفايروس كورونا. تخبرك هذه النشرة بما يجب أن تبحث عنه. ال تتأخر في طلب املساعدة 

إذا كانت لديك مخاوف.

فايروس كورونا: معلومات الوالدين لألطفال حديثي الوالدة

 بفايروس كورونا؟
ً
كيف أعرف إذا كان طفلي مصابا

كيف يمكنك املساعدة

هل طفيل يف خطر؟

ميكن أن يصاب األطفال بفايروس 

كورونا بعد الوالدة من أي شخص 

مصاب بالفريوس، حتى إذا كان 

هذا الشخص ال يشعر بتوعك. من 

املستحسن اصطحاب طفلك إىل 

املنزل مبجرد أن يكون ذلك آمناً لك، 

واتباع النصائح الحكومية للعزل الذايت 

واإلبتعاد االجتامعي.

عىل وجه الخصوص، يجب أن تبقي 

طفلك بعيداً عن األشخاص الذين 

يعانون من السعال أو الحمى أو 

األعراض الفريوسية األخرى مثل سيالن 

األنف أو القيء أو اإلسهال.

يرجى قلب الصفحة ملزيد من املعلومات



فايروس كورونا: معلومات الوالدين لألطفال حديثي الوالدة

اكتب تفاصيل االتصال بالقابلة أدناه:تفاصيل االتصال بالقابلة

إذا كان طفلك يف وحدة األطفال حديثي الوالدة أو جناح الرعاية االنتقالية ألنهم ولدوا قبل 

.Bliss: www.bliss.org.uk األوان أو مل يكونوا بصحة جيدة، فرنجو أيضا تصفح موقع

للحصول عىل معلومات عامة عن الريقان عند األطفال حديثي الوالدة، وصعوبات التغذية 

وغريها من عالمات املرض عند حديثي الوالدة، ميكن الوصول إىل مزيد من املعلومات عن طريق 

تصفح www.nhs.uk والبحث عن "املرض عند الطفل" و "الريقان عند حديثي الوالدة".

NHS 111 بالنسبة ألي مخاوف غري طارئة ، ميكنك أيضاً االتصال بـ

إذا كنت غري قادر عىل االتصال بالقابلة.

 ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع
www.nhs.uk/coronavirus 


