ممم مددجو گرامی:



این پمفلت در راستای افزایش اطالعات

افراد مبتال به سرطان و ضعف

سطل زباله بیندازید .در صورت نداشتن دستمال

سیستم ایمنی

از بخش باالیی آرنج خود استفاده کنید

مادران باردار جهت پیشگیری از مبتال



افراد باالی  60سال

شدن به ویروس کرونا وشیردهی



مبتالیان به دیابت ،بیمار یهای

نوزاددرمادران مشکوک یاقطعی به ویروس

قلبی عروقی ،بیماری های

کرونا می باشد.

تنفسی مزمن


ویروس جدید کرونا که در کشور چین
شیوع پیدا کرده است نوع جدیدی از
ویروس کرونا است که با انوا ع دیگر آن
متفاوت است
این ویروس در شهر بوهان کشور چین در
31سپتامبر  2019میالدی شیوع پیدا کرد.
عالیم و نشانه های این بیماری:
عالیم اصلی :تب ،سرفه و تنگی نفسعالیم فرعی :آبریزش ،سردرد ،احساسخستگی یا کوفتگی

راههای پیشگیری از بیماری:
-1 .د ستهایتان را مکرر با آب و صابون به مدت
 20ثانیه ب شویید"اگر آب و صابون ندارید از ضد

-4از لمس چشتتم و صتتورت خود با دستتت های
شسته نشده بپرهیزید و در صورت انجام این کار
بالفاصله دست های خود را بشویید.
-5از ت ماس نزد یک با ا فرادی که عال ئم
سرماخوردگی یا شبیه آنفوالنزا دارند "خوداری
کنید.

عفونی کن نده های حاوی ال کل استتت فاده کن ید

-6رعایت فاصتتله حداقل یک متر با فرد بیماری

(کرونا ویروس از  2ساعت تا  9روز می تواند روی

که ستترفه میکند در پیشتتگیری از بیماری موثر

سطوح باقی بماند .

است.

-2همیشه قبل از غذا دست هایتان را بشویید.
-3هنگام عطستته یا ستترفه "با دستتمال جلوی
دهان و بینی خود را گرفته و بعد آن را درون

-7از شتتر کت در تجم عات جدا بپرهیز ید و در
صتتورت حرتتور در م فلی اج باری "حت ما از
ماسک استفاده کنید و از روبوسی و دست دادن
با دیگران بپرهیزید.

گرو ههای در معرض خطر:

-8ا ستفاده از ما سک برای عموم مردم ضرورتی

زنان باردار

ندارد "عمر مفید ماسک های یک الیه حدود -2



 3ساعت است و عمر مفید ماسک های  n95بین
8-12ساعت .
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بسمه تعالی

رعایت نکات ذیل برای ماردان شیرده الزامی می
باشد:

کد سندPAM-CC- 48:
شماره ویرایش1 :



در صورت تولد نوزاد از مادر مبتال

تاریخ بازنگری1399/12/11 :

یا مشکوک به کرونا باید دو هفته
نوزاد شیرخوار قرنطینه شود

تغذیه با شیر مادر:
 در صورت ابتال قطعی مادربه کرونا



نوزاد به صورت موقت از مادر جدا

تغذیه نوزاد شما با شیر مصنوعی

شود و در اتاق دیگری توسط

یا شیر انسانی مادر سالم انجام می

همراه سالم نگهداری شود یا در

شود

همان اتاق با فاصله دو متر از مادر
جداسازی شود

 در صورت تشخیص قطعی بهبودی
مادر ،تغذیه نوزاد شما با شیر
دوشیده شده شما انجام می شود
 وشیردوشی شما بایستی با رعایت



جدایی نوزاد شیرخوار از مادر تا
زمان رفع هر گونه شک یا احتمال
ابتالی مادر ادامه دارد

کامل نکات بهداشتی وشستشوی

در صورت موارد ذیل مادر شیرده سریعاً به مرکز

دست انجام شود

درمانی مراجعه نماید:

 در صورت استفاده از شیر دوش

آموزش به بیمار

آموزش پیشگیری از کرونا در
مادران بارداروشیردهی مادر در
موارد مشکوک یا قطعی کرونا

در صورت تب  ،سرفه های خشک  ،تنگی

دستی یا برقی – بعد از هر نوبت

نفس  ،لرز بدن  ،سردرد  ،تهوع واستفراغ و

باید دستهای مادر کامال تمیز باشد

آبریزش بینی شدید  ،بعد از تماس نزدیک با

و تمام اجزاء شیردوش مرتب

فرد بیمار تا  14روز مراقب این عالئم باشد.

شستشو وضد عفونی گردد
 شیر دهی شیر خوار در مادر
مشکوک بایستی با رعایت کامل
اصول بهداشتی انجام شود
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منبع :اطالعیه شماره  03قرارگاه کنترل و
مراقبت کووید19 -کشوری
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بیمارستان خاتم االنبیاء تایباد
واحد آموزش به بیمار( اسفند )98

