
 

 :كورونا يروساف
 بنفسك يتعتن كيف

الحمل فرتة أثناء وبطفلك

 ضامن عىل األمومة خدمات تعمل
 رعاية عىل وطفلك أنت حصولك
 جائحة انتشار أثناء وآمنة شخصية

 أن املهم من. كورونا يروساف
 السابقة مواعيدك حضور يف يتستمر 
 طلب يف يتستمر  وأن للوالدة
.الوالدة فريق أو القابلة من املشورة

  :إذا التوليد فريق أو التوليد بقابلة اتصيل

 سائل أو املهبل من يفنز من تعانني كنِت  إذا  • 
 )لون أي أو شفاف( مترسب

 تغريت أو توقفت أو طفلك حركات تباطأت  • 
 كانتو  املنزل يف الدم ضغط مراقبة منك طُلب •

 املعتاد من أعىل القراءات
 أسفل أمل أو الرؤية يف مشاكل أو صداع لديك   •

 يف مفاجئ تورم أو تقيؤ أو مبارشة الضلوع
 .القدمني أو اليدين أو الوجه

 ، جلدي طفح أو شديدة حكة من تعاين كنت  • 
 أو ؛ وقدميك يديك عىل تؤثر التي تلك خاصةً 

 أصفر وجلدك عينيك بياض كان إذا
 شد أو تقلصات لديك أو ، بطنك يف أمل   •
 .وقت أي يف األمان بعدم يتشعر    •
 

 !بحدسك يثق

 الفحوصات أجري شك، يف كنت إذا •
 مخاوفك عن تحديث• 
 .مسموعة مخاوفك أن من يتأكد• 

 فايروسب املصابات الحوامل النساء أن عىل دليل أي اً حالي يوجد ال
 مع باملقارنة خطرية مضاعفات حدوث لخطر عرضة أكرث كورونا

 من. اإلجهاض خطر من ديزي كورونا فايروس أن أو ،السكان عامة
 بعد أو الحمل أثناء طفلك إىل كورونا فايروس ينتقل أن املمكن
. الحايل الوقت يف مستبعد االحتامل هذا لكن ،قصري بوقت الوالدة

  . خطري نحو عىل يصابون األطفال من جدا قليل عدد أن يبدو
 .املزيد تعلم يف للتو بدأنا فقد ،جديد فريوس هذا ألن اً نظر 

 
 تجاه ضعيفة كمجموعة الحوامل النساء يدتحد تم ،وقايئ كإجراء

 لديهن ليس اللوايت الحوامل النساء عىل يجب. كورونا فايروس
 الوطنية النصائح اتباع خطرية كامنة صحية ظروف أو أعراض

 نيتعيش شخص أي أو أنت عليك ظهرت إذا. االجتامعي بالتباعد
 .الذايت العزل تعليامت اتباع عليك فيجب ،أعراض معه

 
 القلب أمراض إحدى مثال ،كامنة صحية حالة لديك كانت إذا
إذا. الذايت للعزل الوطنية االرشادات باتباع بشدة ننصحك ،عروفةامل
 هي ما أو عليك ينطبق هذا كان إذا مام ةمتأكد ينو تك مل

.أدناه الرابط زيارة فريجى ،اتخاذها يجب التي اإلضافية االحتياطات
  

 أو  www.nhs.uk: زيارة رجىي ، والنصائح املعلومات من ملزيد
www.111.nhs.uk 

 
 ،كورونا فايروس بأعراض مصابًا أرستك أفراد أحد أو أنت كنت إذا

 أو مواعيد أي حضور قبل التوليد بفريق أو بالقابلة االتصال فريجى
 يتم فقد مستعجالً  املوعد يكن مل إذاو . املنزل يف القابلة زيارة قبل

  .اً يوم 14 أو 7 ملدة تأجيله
 



 

 بنفسك يتعتن كيف :كورونا يروساف
 الحمل فرتة أثناء وبطفلك

 

يف حضور مواعيد ما قبل الوالدة ملراقبة  يمن املهم أن تستمر 
. عند االقتضاء ، قد ، وصحتك وسالمتكطفلك سالمةصحة و 

ف أو مكاملة الفيديوعن طريق الهات اً قدم لك املستشفى موعدت
 غري الرضوري. التنقللتقليل 

 
تصيل بالقابلة أو بفريق التوليد. ال إ  مخاوف ةإذا كانت لديك أي

 حتى اليوم التايل أو موعدك التايل. يتنتظر 
 

 الطفل تحرك
رب عدد معني من الحركات عتال ي - يختلف كل طفل عن اآلخر 

داخل  لذا من املهم التعرف عىل كيفية تحرك طفلك - " اً "طبيعي
 .الرحم

 
طفلك  تحركتزايد ب ي، يجب أن تشعر  اً أسبوع 24إىل  16من 

ات كام هي عندما تبقى الحرك اً أسبوع 32حتى و ، أكرث فأكرث
أن األطفال يتحركون بشكل أقل قرب اً حتى الوالدة. ليس صحيح

، لذا يرجى االتصال بالقابلة أو فريق الوالدة عىل نهاية الحمل
أن حركات طفلك قد تغريت أو تباطأت  يإذا كنت تعتقد الفور

 أو توقفت.
 

 العقلية والعاطفية السالمة
بالقلق قليالً أثناء الحمل. إذا كنت  يمن الطبيعي أن تشعر 

عىل  التنفس بعمق ، فقد يساعدبالقلق أو التوتر يتشعر 
 مثال -  مبفردك قضاء بعض الوقت . حاويلتخفيف الحالة

 يثمع كتاب أو تحد يإىل موسيقاك املفضلة أو اسرتخ ياستمع
أو فرد من العائلة. ميكنك الحصول عىل  ة مقربةإىل صديق

  :عن طريق الرابط مات حول الحفاظ عىل الصحة العقليةمعلو 
tiny.cc/covid19mhguidance 

 
إىل  بالقلق أو التوتر طوال الوقت ، فتحديث يإذا كنت تشعر 

طبيبك العام أو ممرضة التوليد أو فريق التوليد. سيساعدونك 
 كنت بحاجة إليه. نإ  يف الوصول إىل الدعم والعالج املناسبني

 
 العافية البدنية

 ةة واتباع نظام غذايئ متوازن مهمالكايف ومامرسة الرياض النوم
للحفاظ عىل الوزن الصحي والدورة الدموية الجيدة والعافية 

  البدنية.

ثل هناك العديد من الطرق للحفاظ عىل نشاطك أثناء الحمل ، م
أو اليوغا. للحصول عىل الرتويض الهاديء للعضالت اللطيف أو امليش

بزيارة:  تفضيل ثناء الحملمعلومات حول البقاء بصحة جيدة أ 
www.nhs.uk/start4life 

 
عىل الفور. مل يفت  أنت وطفلكسوف ينفعك اإلقالع عن التدخني 

ً األوان أبد يف التوقف تحققي أربعة أضعاف النجاح، ومن املرجح أن ا
الدعم. يرجى التحدث إىل القابلة أو فريق  وجود مععن التدخني 

اً خاصاً ميكنهم التوليد. ميكنهم إحالتك إىل موظفني مدربني تدريب
 عن لتقلعيتقديم النصح لك حول أفضل طريقة إلدارة رغباتك و 

  .متاماً  التدخني

 ةأنك مصاب يإذا كنت تعتقد هفعل عليك يجب ما
 :كورونايروس افب
 

 سعال أو/و الحرارة درجة يف ارتفاع من ننيإذا كنِت تعا
، فينبغي عليك التواصل مع القابلة أو ومستمر جديد

 فريق الوالدة.
 

الخاصة راضفريق التوليد الخاص بك بتقييم األع سيقوم
 ا يجب القيام به بعد ذلك.مل املشورة وتقديم بك
 

قد ُيطلب منك البقاء يف املنزل ملدة سبعة أيام. إذا 
 حضور منك فسُيطلب ، فورية وفكانت هناك مخا

 التوليد. قسم
 

بقابلة التوليد أو فريق التوليد بشكل عاجل إذا  اتصيل
أعراض التعامل معأو ال ميكنك  اً سوء تزداد لتككانت حا

 يف املنزل. املرض
 

  .999 رقمبال إتصيل الطواريء حاالتيف 
.NHS 111 بالرقم اتصيل طارئةالغري  تحاال لل

  :التايل الرابط تصفح يرجى واملشورة املعلومات من املزيد عىل للحصول
www.nhs.uk/pregnancy-and-coronavirus 


