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 :كورونا يروساف
 التخطيط لوالدتك

هي أولويتنا سالمتك وسالمة طفلكإن 
ن نبذل قصارى جهدنا لضامن أن ونح

بصورة لك خدمات األمومة  قدمت
 شخصية وآمنة.

 
بشأن صحتك أو صحة  ةإذا كنت قلق

، يرجى عدطفلك الذي مل يولد ب
 االتصال بالقابلة أو بفريق التوليد.

تهمنا والدتك فإن مراحل ، فايروس كوروناخالل جائحة 
 نحصيل عىل الدعم الطبي الالزم لضاميجب أن ت .جدا

يروس اف نت مصابةدة آمنة وإيجابية ، سواء كوال تحقيق 
  أم ال. كورونا

 
 :سوف نحرص عىل توفري التايل

 بكرامة واحرتام عاميلتن أ   • 
 من اختياركأن يكون لديك رشيك والدة    • 
 تخفيف اآلالملالحصول عىل خيارات    • 
 اتخاذ قرارات مستنرية بشأن والدتك   • 
 األمومةقسم واضح من موظفي  جود تواصلو   •

 للوالدة يف مكان مناسب لك يأن تخطط   • 
 يتلدأن و  ،قدر اإلمكان قادرة عىل الحركة أن تكوين   • 

 ه.ييف الوضع الذي تختار
  

عىل الشعور  ملراحل الوالدةتخطيط السيساعدك 
عداد. نشجعك عىل توثيق خططك للوالدة بأي باالست

سيقود فريق أن مخططك هذا ها حيث يطريقة تختار
لضامن أن الرعاية التي يقدمونها تلبي  األمومة

 احتياجاتك الفردية.

 

 تغيريات مؤقتة يف خدمات األمومة
قد تكون بعض التغيريات املؤقتة يف خدمات األمومة رضورية يف هذا 

 طفلك. الوقت للحفاظ عىل سالمتك وسالمة
 

تكوين س. ي األمومةمن موظفمتاح ألنه قد يكون لدينا عدد أقل  ذلك
 تغيريات مؤقتة يف خدمات األمومة املحلية من ةقادرة عىل معرفة أي

اً تحتوي خدمة األمومة املحلية أيض القابلة أو فريق األمومة. قد خالل
أو صفحة وسائط اجتامعية يتم تحديثها  عىل شبكة النتعىل موقع 

تتخذ خدمات األمومة املحلية قرارات بشأن أي  سوف بانتظام.
تغيريات مؤقتة بالرشاكة مع النساء وأرسهن. ميكن القيام بذلك من 

 املحلية. )رشاكة أصوات األمومةمنظمة (خالل 
 

 مؤكدأو  محتملبشكل ك فريوس كورونا إذا كان لدي
ؤثر سوف ي فايروس كوروناحتى اآلن ال يوجد دليل عىل أن اإلصابة ب

أو والدة قيرصية.  ت الوالدة ستكون مهبلية (طبيعية)ذا كانعىل ما إ 
، والتي كورونايروس افلديك أعراض محتملة أو مؤكدة ل تإذا كان
سوف تقدم ، تواصلحرارة وسعال جديد أو مالدرجة إرتفاع تشمل 

يتمكن فريق  ليكوذلك  ،الوالدة يف وحدة التوليدأن تتم  لك النصيحة
لزم األمومة من رعايتك أنت وطفلك عن كثب واالستجابة برسعة إذا 

 األمر.
 

سيتم تقديم الرعاية لك يف منطقة مخصصة يف وحدة األمومة إلبقائك
 أنت وكل شخص يستخدم أو يعمل يف خدماتنا بأمان قدر اإلمكان.

 
قد تالحظني أن القابالت وفريق األمومة يرتدون مالبس واقية ، مثل 

مآزر أو أقنعة أو حامية للعني. هذه التدابري تحميك أنت وطفلك 
 ، وتقلل من خطر انتشار العدوى.والعاملني الذين يقومون برعايتك



 

يف  تغوط، ألن الالوالدةالدة يف حوض أو الو  خاضال ينصح بامل
قل االصابة ، ميكن أن ينأثناء الوالدة اً ث أحيانالذي يحدو ، املاء

ين يقومون إىل طفلك أو املوظفني الذ بفايروس كورونا
ة الجسدية املالمسسيتم تشجيعك عىل  برعايتك. بعد الوالدة

ويحتاج إىل رعاية مريضا ، ما مل يكن طفلككاملعتاد طفلك مع
 يف وحدة حديثي الوالدة.

 
ينظم طفلك عىل الدفء و مع سديالمس الجيحافظ الت

تنفسه ويدعم الرتابط ويساعد األطفال عىل تعلم الرضاعة. ال 
ميكن أن ينتقل إىل طفلك  فايروس كورونايوجد دليل عىل أن 

فوائد الرضاعة الطبيعية والحامية التي إن يف حليب األم. 
فايروس توفرها لألطفال تفوق أي مخاطر محتملة النتقال 

 من خالل لنب األم. كورونا
 

يك أسئلة أو استفسارات يف أي وقت ، فريجى إذا كانت لد
 االتصال بالقابلة أو بفريق التوليد.

 
 مكان الوالدة

إذا كنِت أنِت وطفلك بصحة جيدة ، ميكنك عادًة اختيار 
الوالدة يف املنزل أو يف وحدة قامئة بذاتها أو إىل جانب وحدة 

بقيادة القبالة أو مركز الوالدة. هذا خيار آمن للعديد من 
شادات املعهد الوطني للصحة كام هو موضح يف إر  - نساء ال
). إذا كانت هناك www.nice.org.uk( املتميزة الرعايةو 

يف وحدة التوليد. من  ، فقد يُنصح بالوالدةمضاعفات للحمل
 أن يكون معك قابلة عند الوالدة. اً املهم دامئ

 
قد ال تتمكن بعض خدمات  فايروس كوروناخالل جائحة 

من توفري خدمة الوالدة املنزلية أو خيار الوالدة يف األمومة 
وحدة بقيادة القبالة. ال يتم إجراء التغيريات املؤقتة املحلية 
إال بعد إجراء تقييم مفصل للسالمة وعندما يتم استكشاف 
جميع الخيارات البديلة. تعتمد خدمات األمومة عىل وجود 

ذا لزم األمر ، عدد كاٍف من املوظفني ، وتوفر سيارة إسعاف إ 
للحفاظ عىل سالمتك أنت وطفلك. إذا مل يكن باإلمكان ضامن

هذه التغيريات وتم إجراء تغيريات مؤقتة عىل خدمات 
األمومة املحلية ، فسوف تناقش القابلة أو فريق األمومة 

 اختياراتك معك.

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

 :كورونا يروساف
 التخطيط لوالدتك

و فريق التوليد الخاص بك للحصول يرجى االتصال بالقابلة أ 
عىل معلومات محدثة حول خياراتك حيث ميكنك التخطيط 

 لوالدة.جراءات اإل 
 

 رشكاء الوالدة وزوارها
للوالدة أثناء املخاض  نحن نعلم أن وجود رشيك موثوق

النساء أثناء املخاض  وعافيةكبريًا يف سالمة  اً يحدث فرق
 والوالدة.

 
أثناء املخاض  لوجود رشيك والدة معك مساندتكسيتم 

. يف كورونايروس اوالوالدة ، برشط أال يكون لديهم أعراض ف
 سؤاليف  ي، فكر ظهور أعراض املرض عىل اختيارك األولحالة 

 شخص آخر بأن يكون رشيكك يف الوالدة إذا حدث ذلك.
 

منمن العائلة أو  اً أو فرد اً قصديالشخص ميكن أن يكون هذا 
، رشيطة أال تظهر (الدوال) املساندة للحوامل شبكة متطوعي

هم لضامن سالمة النساء . هذا ممرضية عليهم أي أعراض
 واألطفال اآلخرين واملوظفني الذين سيعتنون بك.

 
أو طارئة ، فسوف  لها إذا كان لديك عملية قيرصية مخطط

يبذل فريق الوالدة كل ما يف وسعه للسامح بحضور رشيكك 
وقد ال يكون  اً مليات. يتم تقييم هذا الخطر محلييف غرفة الع

ناك مخاوف معينة ، خاصًة إذا كانت ه ممكناً يف كل األحوال
روس ياتتعلق بالسالمة ، أو إذا كان لديك أنت أو رشيكك ف

. ستناقش ممرضة التوليد أو فريق اً كورونا محتمًال أو مؤكد
 التوليد معك هذا وتبقيك عىل اطالع.

 
يف املواعيد  حواملال من أعداد قد تحد وحدات األمومة
عمليات عند إجراء ، مبا يف ذلك الروتينية السابقة للوالدة

الوالدة أو ما بعد الوالدة ما قبل  أقساماملسح. قد يكون زوار 
لضامن الحفاظ عىل وذلك أو غري مسموح به ،  اً محدود

التباعد االجتامعي للحفاظ عليك وعىل طفلك والنساء 
وظفي الوالدة الذين يدعمونك بأمان األخريات وأرسهم وم

قدر اإلمكان. إذا كانت لديك احتياجات دعم إضافية أو كنت 
، فسوف تخططلوصول إىل خدمات الرتجمة الفوريةا يتحتاج

 معك.هذا األمر القابلة أو فريق التوليد 


