
COVID-19 باردار بودن و

CHEERing تیم



چیست؟ ویروس کرونا

یاد 19نام کوایدبه کروناویروس جدیدجوانه 
می شود

ایناست یافته گسترشدرسراسرجهانکه 

می تواند ریه ها را آلوده می کند و ویروس
دشومشکالت تنفسی باعث 



گیرید؟چگونه می را ۱۹کواید 

ازاگر فرد دیگری سرفه یا عطسه کند ، می توانید 

میکروب های بد آنها نفس بکشید و بیمار شوید

سطح زندگی می کند ، ویروس کورونا به هر

ه مکانی را لمس کنید کهمچنین  روی بنابراین اگر

و سپس چشم ، باشدکردهلمس 19کوایدفرد بیمار

کواید د ، ممکن استیبینی یا دهان خود را لمس کن

. درا بگیری19

.مریض نمی شود19کواید مبتالبهافرادهمه 



بگیرم چه می شود؟19-کوایداگر . من حامله ام

19-کوایدزنان باردار می توانند 
را بگیرند در حالی که باردار 

هستید ، سعی کنید از افرادی که 
مریض هستند جلوگیری کنید در 

حال حاضر ، هیچ مدرکی مبنی بر 
19-کوایدمی توانند نوزادان اینکه 

قبل از تولد بگیرند ، وجود را 
ندارد



را گرفت؟19-کوایدآیا کودک من 

• میلیون ها نفر در سراسر 
19-کوایدجهان مبتال به 

هستند ، اما تقریبا هیچ 
تولد دوران نوزادی در 

بیمار نشده است نوزادان 
را پس 19-کوایدمی توانند 

از تولد بگیرند



؟گرفتخواهد را 19-کوایدآیا کودک جدید من 

، 19کوایدنوزاد جدید می تواند یک 
های موجود در هوا یا از روی میکروب 

را بگیردسطح 

راآنیاکه کودک را نگه داشته هرکسی 
یهمراهتغذیه می کند ، باید در هنگام 

کودک دهان خود را بپوشاند و دست های 
.دبشویخود را 



...خبر خوب این است 

• را می 19-کوایدنوزادان و خردساالنی که 
گیرند ، معموالً بسیار بیمار نمی شوند 

برخی از آنها به هیچ وجه بیمار نمی شوند 
بیشتر آنها عالئم کمی دارند و به سرعت 

بهبود می یابند اگر احساس اضطراب زیادی 
دارید ، 19-کوایددر مورد ابتالی کودک به 

سعی کنید این را به خاطر بسپارید



وقتی نوزاد به دنیا آمد ، شیر دهید

شیر مادر ویژه است و از 

کودک شما در برابر بیماری 

محافظت می کند حتی اگر 

، باز باشد داشته 19-کواید

به این دهیدهم باید شیر 

کودک شما کمک می کند تا 

بهتر شود و کودک را از ابتال

به سایر بیماری ها نیز 

.کندمیمتوقف 


