
  
نکات به ا آرزوی سالمتی برای شما عزیزان بپدر و مادر گرامی 

 توجه نمایید. در منزل  مهم مراقبت از نوزاد

کروناا  در خانواده ای که همه افراد سالم بوده و مبتال به 

 : یستندن

 

در منزل باید اصوول بدداتو     نوزادمادر یا فرد مراقب * 

تغذیوه نووزادت تعووی     قبل و بعود از  پیشگیرانه را فردی 

 .رعای  کندنوزاد  پوتکت تماس با مایعات و ترتحات بدن

ثانیه با آب و صابون 02دستان خود را حداقل به مدت *

 02حداقل  الکل مایع یا مواد ضد عفونی کننده با پایه

 د.یدرصد بشوی

از ماسک و دستکش یک بار مصرف استفاده کرده و بعد  *

رعایو  اصوول    ماسک و دستکش بوا  تاز انجام مراقب  ها

به مودت  را بدداتتی دور انداخته توند و مجدداً دس  ها 

 .بشوییدثانیه با آب و صابون  02

 

 دهیودت به حداقل ممکن کاهش را نوزاد  تماس پوستی با* 

از و نموده خودداری از در آغوش کشیدن و بوسیدن نوزاد 

 نمایید.  تجمع بر بالین نوزاد پرهیز 

 

 

فردی که غیر از مادر مراقب  نوزاد را به عدده می گیرد *

دیاب ت بیماری قلبیت )بیماری زمینه ای داتته باتدنباید 

 .(نقص ایمنی و ...

مراکز  مدمانی ها و بهز ترک  کردن و همراه بردن نوزاد ا *

 (... تجمع جمعی  به جز در موارد ضروری )واکسیناسیون و

ات در صورت مراجعه جد  دریاف  خدم کنید وخودداری 

 اجتماعیگذاری رعای  فاصله  ضروری مانند واکسیناسیون و...

 (متری از سایرین 0 توجه قرار گیرد. )فاصله مورد

 بپرهیزید. در منزل  ..(.رت قلیان و از مصرف مواد دخانی )سیگا*

 

ن همه گیری کرونا در زمان مقرر آزمایشات غربالگری در زما* 

 (نوب 4روزگی و در نوزادان نارس طبق برنامه کشوری در 5-3)

 .با رعای  اقدامات احتیاطی انجام تود

 

 

 تمام نشده است. کرونامراقب باشیم 

مشکوک یا مبتال باه  در صورتی که در خانواده، فرد 

 :وجود داردکرونا  بیماری

  

در صورت امکان در منزلت یک اتاق جداگانه بورای  . 1

و در صورت در دسترس نبوودن   دهیدنوزاد اختصاص 

یوا   بتالمتر از فرد م 0 باید حداقل اتاق جداگانهت نوزاد

 .فاصله داتته باتدکرونا  مشکوک به ابتال به

 

کرونووا  مشووکوک بووه ابووتال بووه اگور مووادر نوووزاد  . 0

باتدت در صورت بسوتری نشودن موادر یوا مورخص      

بیمارسووتان بووه علوو  بیموواری کرونووات  توودن وی از

مادر و نوزاد می توانند با رعایو  الزاموات قرننینوه    

 .خانگی در کنار هم باتند

 

مادر یا فرد مراقب نوزاد در منوزلت قبول و بعود از    . 3

تعووی   و تماس با نوزاد )تغذیه نوزادت هرگونه مراقب 

پوتکت تماس با مایعات و ترتحات بدن نووزاد و ..(.ت  

 02 مایع حداقل به مدت دستان خود را با آب و صابون

مصورف   بوار  د و از ماسک و دستکش یکنثانیه بشوی

و  استفاده نماید و بعد از انجام مراقبو  هوات ماسوک   

  انداخته توند.دستکش با رعای  اصول بدداتتی دور 

 

 



 

موادر    کرونوا در صورتی که فرد مشکوک به ابتال بوه ت -4

نوزاد باتدت تغذیه تیرخوار از پسوتان موادر بوه تور      

بدداتووتی )تستشوووی دسوو  و زدن  رعایوو  اصووول 

 .ماسک( منعی ندارد

نووزاد  و  نماییود  توجوه  عالیم ناخوتوی در نووزاد   به-5

بیمارسوتان )حتوی اکمکوان دارای ب وش     بالفاصله بوه  

 .مراقب  ویژه نوزادان( برده تود

 عالیم ناخوتی در نوزاد:

 یا افزایش مش ص دمای بدن نوزاد پایین آمدن*

 مشکالت تنفسی و تنفس تند*

 خوب تیر ن وردن* 

 

در صووورتی کووه نوووزاد از توویر مصوونوعی اسووتفاده . 6

مووی کنوودت رعایوو  اصووول بدداتووتی در زمووان      

 تستشوووووی شوووورف توووویر و تدیووووه توووویر 

و زدن ماسوک در زموان تدیوه    ضروری بووده  مصنوعی 

 .و دادن تیر به نوزاد الزامی اس 

 

ر حال عمومی مادر با تش یص قنعیت خوب اس  و اگ. 0

 0در بیمارستان بستری نشده اس ت نوزاد باید به مدت 

خانگی تود و تغذیه نوزاد زیر پستان مادر  هفته قرننینه

 .و با رعای  اصول بدداتتی صورت گیرد

 

 

 

 زنجان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی 

 معاونت درمان 
 

 

از مادر شده راقبت از نوزاد متولد راهنمای م

 در منزل کرونامشکوک یا مبتال به بیماری 

 (ویژه والدین)

 

 تهیه و تنظیم:

 اداره مامایی

 

 آرامش و امیدشعار هفته دولت: 




