ﻓﺎﻳﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ:
ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺘﻨﻲ ﺑﻨﻔﺴﻚ
وﺑﻄﻔﻠﻚ أﺛﻨﺎء ﻓﱰة اﻟﺤﻤﻞ
ﺗﻌﻤﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻋﲆ ﺿامن
ﺣﺼﻮﻟﻚ أﻧﺖ وﻃﻔﻠﻚ ﻋﲆ رﻋﺎﻳﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ وآﻣﻨﺔ أﺛﻨﺎء اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻓﺎﻳﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ .ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن
ﺗﺴﺘﻤﺮي ﰲ ﺣﻀﻮر ﻣﻮاﻋﻴﺪك اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻠﻮﻻدة وأن ﺗﺴﺘﻤﺮي ﰲ ﻃﻠﺐ
اﳌﺸﻮرة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ أو ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻮﻻدة.

اﺗﺼﲇ ﺑﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ أو ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ إذا:
• إذا ِ
ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧني ﻣﻦ ﻧﺰﻳﻒ ﻣﻦ اﳌﻬﺒﻞ أو ﺳﺎﺋﻞ
ﻣﺘﴪب )ﺷﻔﺎف أو أي ﻟﻮن(
• ﺗﺒﺎﻃﺄت ﺣﺮﻛﺎت ﻃﻔﻠﻚ أو ﺗﻮﻗﻔﺖ أو ﺗﻐريت
• ﻃُﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ﰲ اﳌﻨﺰل وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻘﺮاءات أﻋﲆ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺎد
• ﻟﺪﻳﻚ ﺻﺪاع أو ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ اﻟﺮؤﻳﺔ أو أمل أﺳﻔﻞ
اﻟﻀﻠﻮع ﻣﺒﺎﴍة أو ﺗﻘﻴﺆ أو ﺗﻮرم ﻣﻔﺎﺟﺊ ﰲ
اﻟﻮﺟﻪ أو اﻟﻴﺪﻳﻦ أو اﻟﻘﺪﻣني.
• ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎين ﻣﻦ ﺣﻜﺔ ﺷﺪﻳﺪة أو ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪي ،
ﺧﺎﺻ ًﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﻳﺪﻳﻚ وﻗﺪﻣﻴﻚ ؛ أو
إذا ﻛﺎن ﺑﻴﺎض ﻋﻴﻨﻴﻚ وﺟﻠﺪك أﺻﻔﺮ
• أمل ﰲ ﺑﻄﻨﻚ  ،أو ﻟﺪﻳﻚ ﺗﻘﻠﺼﺎت أو ﺷﺪ
• ﺗﺸﻌﺮي ﺑﻌﺪم اﻷﻣﺎن ﰲ أي وﻗﺖ.

ﺛﻘﻲ ﺑﺤﺪﺳﻚ!
• إذا ﻛﻨﺖ ﰲ ﺷﻚ ،أﺟﺮي اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت
• ﺗﺤﺪيث ﻋﻦ ﻣﺨﺎوﻓﻚ
• ﺗﺄﻛﺪي ﻣﻦ أن ﻣﺨﺎوﻓﻚ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ.

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎً أي دﻟﻴﻞ ﻋﲆ أن اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ اﳌﺼﺎﺑﺎت ﺑﻔﺎﻳﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ أﻛرث ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ ﺣﺪوث ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﺧﻄرية ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺴﻜﺎن ،أو أن ﻓﺎﻳﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻹﺟﻬﺎض .ﻣﻦ
اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻓﺎﻳﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ إﱃ ﻃﻔﻠﻚ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ أو ﺑﻌﺪ
اﻟﻮﻻدة ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼري ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻻﺣﺘامل ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﱄ.
ﻳﺒﺪو أن ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺼﺎﺑﻮن ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﺧﻄري.
ﻧﻈﺮاً ﻷن ﻫﺬا ﻓريوس ﺟﺪﻳﺪ ،ﻓﻘﺪ ﺑﺪأﻧﺎ ﻟﻠﺘﻮ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﺰﻳﺪ.
ﻛﺈﺟﺮاء وﻗﺎيئ ،ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺗﺠﺎه
ﻓﺎﻳﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ .ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ اﻟﻠﻮايت ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻦ
أﻋﺮاض أو ﻇﺮوف ﺻﺤﻴﺔ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﺧﻄرية اﺗﺒﺎع اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘامﻋﻲ .إذا ﻇﻬﺮت ﻋﻠﻴﻚ أﻧﺖ أو أي ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻴﺸني
ﻣﻌﻪ أﻋﺮاض ،ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﺗﺒﺎع ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﻌﺰل اﻟﺬايت.
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻛﺎﻣﻨﺔ ،ﻣﺜﻼ إﺣﺪى أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ
اﳌﻌﺮوﻓﺔ ،ﻧﻨﺼﺤﻚ ﺑﺸﺪة ﺑﺎﺗﺒﺎع اﻻرﺷﺎدات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺰل اﻟﺬايت .إذا
مل ﺗﻜﻮين ﻣﺘﺄﻛﺪة ﻣام إذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻚ أو ﻣﺎ ﻫﻲ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ،ﻓريﺟﻰ زﻳﺎرة اﻟﺮاﺑﻂ أدﻧﺎه.
ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻨﺼﺎﺋﺢ  ،ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة www.nhs.uk :أو
www.111.nhs.uk
إذا ﻛﻨﺖ أﻧﺖ أو أﺣﺪ أﻓﺮاد أﴎﺗﻚ ﻣﺼﺎﺑًﺎ ﺑﺄﻋﺮاض ﻓﺎﻳﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ،
ﻓريﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﺔ أو ﺑﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﺣﻀﻮر أي ﻣﻮاﻋﻴﺪ أو
ﻗﺒﻞ زﻳﺎرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ اﳌﻨﺰل .وإذا مل ﻳﻜﻦ اﳌﻮﻋﺪ ﻣﺴﺘﻌﺠ ًﻼ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻢ
ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ ﳌﺪة  7أو  14ﻳﻮﻣﺎً.

ﻓﺎﻳﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ :ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺘﻨﻲ ﺑﻨﻔﺴﻚ
وﺑﻄﻔﻠﻚ أﺛﻨﺎء ﻓﱰة اﻟﺤﻤﻞ
ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﺗﺴﺘﻤﺮي ﰲ ﺣﻀﻮر ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة ﳌﺮاﻗﺒﺔ
ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﻃﻔﻠﻚ ،وﺻﺤﺘﻚ وﺳﻼﻣﺘﻚ .ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء  ،ﻗﺪ
ﺗﻘﺪم ﻟﻚ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻮﻋﺪا ً ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺎﺗﻒ أو ﻣﻜﺎﳌﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻏري اﻟﴬوري.
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ أﻳﺔ ﻣﺨﺎوف إﺗﺼﲇ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﺔ أو ﺑﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ .ﻻ
ﺗﻨﺘﻈﺮي ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱄ أو ﻣﻮﻋﺪك اﻟﺘﺎﱄ.

ﺗﺤﺮك اﻟﻄﻔﻞ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ  -ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺪد ﻣﻌني ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت
"ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً"  -ﻟﺬا ﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺮك ﻃﻔﻠﻚ داﺧﻞ
اﻟﺮﺣﻢ.
ﻣﻦ  16إﱃ  24أﺳﺒﻮﻋﺎً  ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﻌﺮي ﺑﺘﺰاﻳﺪ ﺗﺤﺮك ﻃﻔﻠﻚ
أﻛرث ﻓﺄﻛرث ،وﺣﺘﻰ  32أﺳﺒﻮﻋﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻛام ﻫﻲ
ﺣﺘﻰ اﻟﻮﻻدة .ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎً أن اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن ﺑﺸﻜﻞ أﻗﻞ ﻗﺮب
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﻤﻞ ،ﻟﺬا ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﺔ أو ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻮﻻدة ﻋﲆ
اﻟﻔﻮر إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪي أن ﺣﺮﻛﺎت ﻃﻔﻠﻚ ﻗﺪ ﺗﻐريت أو ﺗﺒﺎﻃﺄت
أو ﺗﻮﻗﻔﺖ.

اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺸﻌﺮي ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻗﻠﻴﻼً أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ .إذا ﻛﻨﺖ
ﺗﺸﻌﺮي ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ أو اﻟﺘﻮﺗﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻨﻔﺲ ﺑﻌﻤﻖ ﻋﲆ
ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺤﺎﻟﺔ .ﺣﺎوﱄ ﻗﻀﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ مبﻔﺮدك  -ﻣﺜﻼ
اﺳﺘﻤﻌﻲ إﱃ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎك اﳌﻔﻀﻠﺔ أو اﺳﱰﺧﻲ ﻣﻊ ﻛﺘﺎب أو ﺗﺤﺪيث
إﱃ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻣﻘﺮﺑﺔ أو ﻓﺮد ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ .ميﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮاﺑﻂ:
tiny.cc/covid19mhguidance
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺸﻌﺮي ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ أو اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ  ،ﻓﺘﺤﺪيث إﱃ
ﻃﺒﻴﺒﻚ اﻟﻌﺎم أو ﻣﻤﺮﺿﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ أو ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ .ﺳﻴﺴﺎﻋﺪوﻧﻚ
ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻌﻼج اﳌﻨﺎﺳﺒني إن ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ.

ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻧﺸﺎﻃﻚ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ  ،ﻣﺜﻞ
اﳌﴚ اﻟﻠﻄﻴﻒ أو اﻟﱰوﻳﺾ اﻟﻬﺎديء ﻟﻠﻌﻀﻼت أو اﻟﻴﻮﻏﺎ .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻘﺎء ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ ﺗﻔﻀﲇ ﺑﺰﻳﺎرة:
www.nhs.uk/start4life
اﻹﻗﻼع ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧني ﺳﻮف ﻳﻨﻔﻌﻚ أﻧﺖ وﻃﻔﻠﻚ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر .مل ﻳﻔﺖ
اﻷوان أﺑﺪا ً ،وﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﺤﻘﻘﻲ أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧني ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺪﻋﻢ .ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪث إﱃ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ أو ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ .ميﻜﻨﻬﻢ إﺣﺎﻟﺘﻚ إﱃ ﻣﻮﻇﻔني ﻣﺪرﺑني ﺗﺪرﻳﺒﺎً ﺧﺎﺻﺎً ميﻜﻨﻬﻢ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﺢ ﻟﻚ ﺣﻮل أﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻹدارة رﻏﺒﺎﺗﻚ وﻟﺘﻘﻠﻌﻲ ﻋﻦ
اﻟﺘﺪﺧني متﺎﻣﺎً.

ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻌﻠﻪ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪي أﻧﻚ ﻣﺼﺎﺑﺔ
ﺑﻔﺎﻳﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ:
إذا ِ
ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧني ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﰲ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة و/أو ﺳﻌﺎل
ﺟﺪﻳﺪ وﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ أو
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻮﻻدة.
ﺳﻴﻘﻮم ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﻋﺮاض اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻚ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة ﳌﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
ﻗﺪ ُﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ اﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﳌﻨﺰل ﳌﺪة ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم .إذا
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎوف ﻓﻮرﻳﺔ  ،ﻓﺴ ُﻴﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺣﻀﻮر
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ.
اﺗﺼﲇ ﺑﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ أو ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ إذا
ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺘﻚ ﺗﺰداد ﺳﻮءاً أو ﻻ ميﻜﻨﻚ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻋﺮاض
اﳌﺮض ﰲ اﳌﻨﺰل.

اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻨﻮم اﻟﻜﺎﰲ وﻣامرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم ﻏﺬايئ ﻣﺘﻮازن ﻣﻬﻤﺔ
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﻮزن اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ اﻟﺠﻴﺪة واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ.

ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮاريء إﺗﺼﲇ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ .999
ﻟﻠﺤﺎﻻت ﻏري اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﺗﺼﲇ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ .NHS 111

ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺸﻮرة ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺼﻔﺢ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ:
www.nhs.uk/pregnancy-and-coronavirus

