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اداره سالمت نوزادان
فرورردین 11

 اگر حال عمومی مادر با تشخیص
قطعی ،خوب است و در بیمارستان
بستری نشده است ،نوزاد باید به مدت
 9هفته قرنطینه خانگی شود و تغذیه
نوزاد زیر پستان مادر و با رعایت

مراقبت از نوزاد و کووید91
() 2

اصول بهداشتی صورت گیرد.

واحد آموزش به بیمار
بیمارستان آیت هللا طالقانی
آبادان

مراقبت از نوزاد و کووید91
در صورتی که در خانواده ،فرد مشکوک یا
مبتال به بیماری COVID19وجود دارد ،
رعایت موارد زیر در مراقبت از نوزاد
الزامی است:
 در صورت امکان در منزل ،یک اتاق
جداگانه برای نوزاد اختصاص یابد و در

صورت در دسترس نبودن اتاق
جداگانه ،نوزادباید حداقل  9متر از فرد
محتمل یا مشکوک به ابتالبه 91

COVIDفاصله داشته باشد.
 در صورتی که فرد مشکوک به ابتال به

،COVID 91مادر نوزاد باشد ،در
صورت بستری نشدن مادر یا مرخص
شدن وی ازبیمارستان به علت بیماری

کرونا ،مادر و نوزاد می توانند با رعایت
الزامات قرنطینه خانگی در کنار هم
باشند.

 مطابق دستور العمل های پیشگیری از

 در صورتی که فرد مشکوک به ابتال به

ابتال به ویروس کرونا ،مادر یا فرد مراقب

،COVID 91مادرِ نوزاد باشد ،تغذیه

نوزاد در منزل ،قبل و بعد از هرگونه

شیرخوار از پستان مادر به شرط رعایت

مراقبت و تماس با نوزاد (تغذیه نوزاد،

اصول بهداشتی (شستشوی دست و

تعویض پوشک ،تماس با مایعات و

ترشحات بدن نوزاد و  ،)...دستان خود
را با آب و صابون مایع حداقل به

زدن ماسک)منعی ندارد.
 در صورت بروز عالیم ناخوشی در نوزاد
(پایین آمدن یا افزایش مشخص دمای
بدن نوزاد ،مشکالت تنفسی و تنفس

مدت 94ثانیه بشوید و از ماسک و

تند وخوب شیر نخوردن) نوزاد

دستکش یک بار مصرف استفاده نماید

بالفاصله به بیمارستان (حتی المکان

و بعد از انجام مراقبت ها ،ماسک و
دستکش با رعایت اصول بهداشتی دور
انداخته شوند .توزیع رسانه های
آموزشی نظیر پمفلت های آموزشی
موجود برای جامعه برای افزایش آگاهی

والدین برای رعایت اصول بهداشتی
توصیه می شود.

دارای بخش مراقبت ویژه نوزادان) برده

شود.

