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مقّدمة

المراجع الرئيسية للممارسات الُموصى بها

تــم ترجمــة وتصميــم محتــوى حزمــة »توصيــات تغذيــة الرّضــع 
وصغــار األطفــال عنــد احتمــال أو تأكيــد اإلصابــة بكوفيــد-19« بمــا 
فــي ذلــك كتّيــب »بطاقــات المشــورة والممارســات الموصــى 
بهــا« تحــت إشــراف وزارة الصحــة فــي الجمهورية العربية الســورية 
– مديريــة الرعايــة الصحيــة األوليــة، بالتعــاون مــع قّطــاع التغذيــة 

ومنظمــة اليونيســف ســورية.

وكوفيــد-19  الطبيعيــة  الرضاعــة  شــائعة:  أســئلة  العالميــة.  الصحــة  منظمــة   •
الصحيــة. الرعايــة  مجــال  فــي  للعامليــن 

2020-new-faqs--04-https://www.who.int/news-room/detail/28  
address-healthcare-workers-questions-on-breastfeeding-and-

covid-19

منظمــة الصحــة العالميــة. اإلدارة الســريرية للعــدوى التنفســية الحــادة الوخيمــة   •
 .2020 آذار   13 المؤّقــت،  التوجيــه  بكوفيــد-19.  باإلصابــة  االشــتباه  عنــد 

https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-
of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-

(ncov)-infection-is-suspected

ــن بكوفيــد-19  ــة للمرضــى المصابي ــة المنزلي ــة. الرعاي ــة العالمي منظمــة الصح  •
الذيــن يعانــون مــن أعــراض خفيفــة، وإدارة األشــخاص المحيطيــن بهــم. التوجيــه 

المؤّقــت. 17 آذار 2020.
https://www.who.int/publications/i/item/home-care-for-patients-  

with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-
with-mild-symptoms-and-management-of-contacts

اليونيســف، ومجموعــة التغذيــة العالميــة، وآليــة المســاعدة الفنيــة العالميــة   •
للتغذيــة. تغذيــة الرّضــع وصغــار األطفــال فــي ســياق كوفيــد-19. موجــز رقــم. 2 

اإلصــدار رقــم 1، 30 آذار 2020.
https://www.nutritioncluster.net/Nutrition_in_Emergencies_  

COVID_19

منظمة الصحة العالمية. خمس نقاط مفتاحية لغذاء أكثر أمانًا.  •
https://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/manual_  

keys.pdf?ua=1

اليونيســف. حزمــة المشــورة المجتمعيــة حــول تغذيــة الرّضــع وصغــار األطفــال.   •
https://www.unicef.org/nutrition/index_58362.html
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توصيات تغذية الرّضع وصغار األطفال عند احتمال أو تأكيد اإلصابة بكوفيد-19

مالحظات لمقّدمي الرعاية 
الصحية والمرشدين

تبقــى جميــع ممارســات تغذيــة الرّضــع وصغــار األطفــال الُموصــى بها كما   •
هــي، وذلــك بنــاًء علــى المبــادئ التوجيهيــة العالميــة:

البدء بالرضاعة الطبيعية في غضون ساعة واحدة من الوالدة  -  
الرضاعة الطبيعية الحصرية خالل الشهور الستة األولى  -  

إدخال األطعمة التكميلية الكافية واآلمنة والمناسبة للعمر والُمعطاة   -  
بطريقة صحيحة ابتداًء من عمر الستة أشهر وحتى السنتين   
االستمرار في الرضاعة الطبيعية حتى عمر السنتين أو أكثر.  -  

يجــب علــى مقّدمــي الرعايــة الصحيــة أن يعملــوا علــى طمأنــة ودعــم جميع   •
األمهــات للشــروع فــي الرضاعــة الطبيعيــة ومواصلتهــا - حتى لو اشــتبهن 

أو ثبتــْت إصابتهــن بكوفيــد-19.

حتــى اآلن، لــم يتــم العثــور علــى فيــروس نشــط فــي حليــب األم. لذلــك   •
يبــدو مــن غيــر المحتمــل أن ينتقــل كوفيــد-19 مــن خــالل الرضاعــة الطبيعية 
أو مــن خــالل إعطــاء حليــب األم المشــتبه بإصابتهــا / تأّكــدْت إصابتهــا 

بكوفيــد-19.

قــد تحتــاج بعــض األمهــات إلــى دعــم إضافــي فــي إطعــام أطفالهــن أثنــاء   •
ــة تعافيهــن مــن كوفيــد-19. مرحل

ــع  ــا م ــم تكييفه ُصّممــْت هــذه المــواد الرســومية ســهلة االســتخدام ليت  •
الســياقات المحليــة، كمــا يمكــن تحديثهــا بشــكل دوري لتعكــس األدلــة 

الناشــئة. أو  الجديــدة 
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التدابير الالزمة 
لمنع انتشار كوفيد-19

اغسلي يديِك بشكل متكّرر بالصابون والماء الجاري النظيف لمدة  •
20 ثانية. حيث يقتل غسل اليدين بالصابون فيروس كوفيد-19.  

الجــاري  بالصابــون والمــاء  أفــراد األســرة غســل أيديهــم  اطلبــي مــن   •
ثانيــة.  20 لمــدة  النظيــف 

ــد  ــي وجهــِك بوشــاح قماشــي عن ــره أو غّط ــد توّف ــًا عن ــًا طبي ــدي قناع ارت  •
إطعــام طفلــِك أو العنايــة بــه.

اطلبــي مــن أفــراد األســرة وغيرهــم مــن األشــخاص الذيــن يرعــون طفلــك   •
اســتخدام قنــاع طبــي عنــد توّفــره أو تغطيــة وجوههــم بوشــاح قماشــي.
ال تلمســي وجهــِك أو أنفــِك أو عينيــِك، واطلبــي مــن أفــراد األســرة   •

عيونهــم. أو  أنوفهــم  أو  وجوههــم  لمــس  تجّنــب  وغيرهــم 
إذا اضطــررِت أنــِت أو غيــرِك للســعال أو العطــاس، فقومــي بتغطيــة   •
فمــِك وأنفــِك بمرفقــِك المثنــي أو اســتخدمي منديــاًل لمنــع تطايــر 
الــرذاذ. تخّلصــي مــن المنديــل المســتعمل بشــكل آمــن بعــد اســتخدامه، 

واغســلي يديــِك بالصابــون والمــاء الجــاري النظيــف.

بطاقة 1

نّظفــي األســطح التــي يتــم لمســها بشــكل متكــّرر بالمــاء والصابــون فــي   •
حــال االشــتباه أو تأكيــد إصابتــِك بكوفيــد-19.

مارســي التباعــد المكانــي، وحافظــي علــى مســافة متــر واحــد علــى   •
األقــل بينــِك وبيــن األشــخاص اآلخريــن. كمــا ننصــح بالتباعــد لمســافة 

متريــن.
ابــِق فــي المنــزل وتجّنبــي الذهــاب إلــى الســوق أو األماكــن المزدحمــة أو   •

أيــة مناســبات عامــة.
اطلبــي مــن أفــراد األســرة البقــاء فــي المنــزل وتجّنــب الذهــاب إلــى   •

عامــة. مناســبات  أيــة  أو  المزدحمــة  األماكــن  أو  الســوق 
إذا احتــاج شــخص إلــى الخــروج لشــراء الطعــام أو جلــب المــاء أو شــراء   •
األدويــة أو زيــارة المركــز الصحــي، فعليــه تجّنــب االزدحــام، وممارســة 

المكانــي قــدر اإلمــكان. التباعــد 
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اتخاذ التدابير الوقائية أثناء 
الوالدة وِإبقاء الوليد مع اأُلم

فــي حــال االشــتباه أو تأكيــد إصابتــِك بكوفيــد-19، ســيّتخذ العاملــون   •
الصحيــون احتياطــات إضافيــة عنــد الــوالدة للمســاعدة فــي حمايــة طفلــِك 

وحمايــة اآلخريــن فــي المستشــفى أو عيــادة الــوالدة.
ســيرتدي العاملــون الصحيــون أغطيــة واقيــة إضافيــة وسيســاعدونِك   •
علــى ارتــداء قنــاع طبــي عنــد توّفــره أو تغطيــة وجهــِك بوشــاح قماشــي 

عندمــا ُيعطونــِك طفلــك لحملــه وإرضاعــه الرضاعــة الطبيعيــة.
ــوالدة ســُيبقيه  ــة التالمــس المباشــر معــه بعــد ال ــِك بوضعي حمــل طفل  •
دافئــًا، ويحافــظ علــى تنّفســه جيــدًا، وُيســاعده علــى الوصــول إلــى الثــدي 

ــِك علــى الشــعور بالتقــارب. ــِت وطفل بســهولة، ويســاعدِك أن
ابدئــي الرضاعــة الطبيعيــة خــالل الســاعة األولــى مــن الــوالدة، حيــث   •
ُتســاعد الرضاعــة الطبيعيــة المبّكــرة الطفــل علــى تعّلم الرضاعــة الطبيعية 

بينمــا مــا يــزال الثــدي طريــًا.
يحمي اللبأ أو الحليب األول طفلِك من األمراض والعدوى.  •

ابــِق مــع طفلــِك حديــث الــوالدة طــوال فتــرة وجــودِك فــي المستشــفى   •
أو العيــادة.

بطاقة 2

ســيرتدي العاملــون الصحيــون أغطيــًة واقيــًة إضافيــًة وسيســاعدونِك   •
علــى ارتــداء قنــاع طبــي عنــد توّفــره أو تغطيــة وجهــِك بوشــاح قماشــي، 

خاصــة عندمــا تحمليــن طفلــِك وُترضعينــه الرضاعــة الطبيعيــة.
عليــِك إرضــاع طفلــِك الرضاعــة الطبيعيــة بشــكل متكــّرر لمســاعدة حليــب   •
الثــدي »علــى التدفــق« ولضمــان توفيــر الكثيــر مــن الحليــب لطفلــِك.

ــى بعــد  ــام األول ــرى خــالل األي ــة ســوائل أخ ــِك المــاء أو أي ال ُتعطــي طفل  •
الــوالدة، وتجّنبــي إعطــاء المــاء أو أيــة ســوائل أخــرى حتــى يبلــغ طفلــِك 6 

أشــهر مــن العمــر.
عنــد العــودة إلــى المنــزل مــن المستشــفى أو عيــادة الــوالدة، ســتحتاجين   •
إلــى راحــٍة إضافيــٍة ومســاعدٍة إضافيــٍة فــي رعايــة طفلــِك أثناء اســتمرارك 

فــي التعافــي مــن كوفيــد-19.
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اتخاذ التدابير الوقائية أثناء 
الرضاعة الطبيعية لياًل ونهارًا

للمســاعدة علــى حمايــة طفلــِك أثنــاء تعافيــِك مــن كوفيــد-19، اغســلي   •
يديــِك بالصابــون والمــاء الجــاري النظيــف لمــدة 20 ثانيــة قبــل وبعــد 

مالمســة طفلــِك.
اطلبــي مــن أفــراد األســرة والذيــن يســاعدونِك فــي رعايــة طفلــِك أن   •
ثانيــة.  20 لمــدة  النظيــف  الجــاري  والمــاء  بالصابــون  أيديهــم  يغســلوا 

ــاع وجــه قماشــي أو غّطــي وجهــِك  ــره أو قن ــًا عنــد توّف ارتــدي قناعــًا طبي  •
بوشــاح قماشــي عنــد إرضــاع أو العنايــة بطفلــِك حتــى تتعافيــن بالكامــل.
إذا اضطــررِت أنــِت أو غيــرِك للســعال أو العطــاس، فقومــي بتغطيــة   •
فمــِك وأنفــِك بمرفقــِك المثنــي أو اســتخدمي منديــاًل لمنــع تطايــر 
الــرذاذ. تخّلصــي مــن المنديــل المســتعمل بشــكل آمــن بعــد اســتخدامه، 

واغســلي يديــِك بالصابــون والمــاء الجــاري النظيــف.
ُتساعد الرضاعة الطبيعية على حماية طفلِك حتى لو كنِت مصابة.  •

بطاقة 3

تبقى جميع ممارسات الرضاعة الطبيعية الُموصى بها كما هي:  •
الرضاعة الطبيعية عند الطلب لياًل ونهارًا.  -  

الرضاعة الطبيعية الحصرية لمدة 6 أشهر. حيث ُيوّفر حليب األم   -  
كل الغذاء والماء الذي يحتاجه طفلِك خالل هذه الفترة، كما    

يحمي طفلِك من المرض أو العدوى.   
ال تعِط طفلِك أي طعام أو سوائل أخرى، وال حتى الماء، خالل   -  

األشهر الستة األولى من عمره.   
حتى في الطقس الحار جدًا، يروي حليب األم عطش طفلِك.  -  
إن إطعام طفلِك أي شيء آخر غير حليب األم سيجعله يرضع  -  
بشكل أقل وُيقّلل من كمية الحليب التي تنتجينها، مما قد    

ُيعَرض طفلِك للمرض.   
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غسل اليدين بالصابون بطاقة 4
لمنع انتشار كوفيد-19
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غسل اليدين بالصابون 
لمنع انتشار كوفيد-19

ُيعــّد غســل اليديــن بالصابــون والمــاء الجــاري النظيــف لمــدة 20 ثانيــة أمــرًا   •
بالــغ األهميــة لمكافحــة انتشــار كوفيــد-19، وهــو مهــم لصحــة طفلــِك 

ــا. ــِك بأكمله وعائلت

اغسلي يديك دائمًا خالل هذه األوقات الحرجة:  •
قبل تحضير وتناول الطعام  -  

قبل إطعام الرّضع وصغار األطفال   -  
بعد استخدام المرحاض الخاص أو العام   -  

بعد تغيير حفاض طفلِك  -  

بطاقة 4

مــن المهــم أيضــًا غســل اليديــن بشــكل متكــّرر، خاصــة بعــد نفــخ أنفــك أو   •
الســعال أو العطــاس فــي المنديــل، ومــن المهــم كذلــك تنظيــف المنــزل 
بعــد ممارســة أعمــال الزراعــة، وبعــد التعامــل مــع الماشــية أو الحيوانــات 

األخــرى.



توصيات تغذية الرّضع وصغار األطفال عند احتمال أو تأكيد اإلصابة بكوفيد-19

غسل اليدين لمدة 20 ثانيةبطاقة 5
من خالل اتباع الخطوات التالية
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غسل اليدين لمدة 20 ثانية 
من خالل اتباع الخطوات التالية
احرصــي دومــًا علــى قضــاء 20 ثانيــة علــى األقــل فــي غســل يديــِك وأيــدي 

أطفالــِك بعنايــة. اّتبعــي هــذه الخطــوات:

بّللي يديِك بالماء الجاري النظيف.  .1
اصنعي رغوًة على يديِك من خالل فركهما بالصابون.  .2

افركي راحتي يديِك معًا.  .3
اشبكي أصابعِك وافركيها معًا (من الخلف واألمام).  .4

افركي كل إبهام.  .5

بطاقة 5

افركي حول معصميِك وباتجاه األعلى نحو مرفقيِك.  .6
نّظفي تحت أظافرِك.  .7

بعــد 20 ثانيــة علــى األقــل مــن التنظيــف، اغســلي يديــِك بالمــاء الجــاري   .8
ــف. النظي

حركي يديِك لتجّفان في الهواء.  .9
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ممارسة سالمة الغذاء بطاقة 6
وتحضير المياه النظيفة
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ممارسة سالمة الغذاء 
وتحضير المياه النظيفة

أثنــاء تعافيــِك مــن الفيــروس، شــّجعي أفــراد األســرة اآلخريــن علــى   •
بأمــان. النظيفــة  والميــاه  الطعــام  تحضيــر  فــي  المســاعدة 

اغسلي يديِك دائمًا بالماء والصابون قبل تحضير الطعام وبعده.  •
ارتــدي قناعــًا طبيــًا عنــد توّفــره أو غّطــي وجهــِك بقطعــة قمــاش عنــد   •

الطعــام. تحضيــر 
اســتخدمي الميــاه الصالحــة للشــرب والطبــخ. وفــي حــال لــم تكونــي   •
متأكــدة مــن ســالمة المــاء، فقومــي بغليــه. كمــا يمكنــِك أيضــًا اســتخدام 
كميــة صغيــرة مــن المبيــض (الكلــور) أو منتــج معالجــة الميــاه أو نظــام 

تصفيــة الميــاه.
مــن  الذيــن  ألولئــك  مخّصصــٍة  طعــام  أوانــي  اســتخدمي  أمكــن،  إذا   •
المحتمــل / المؤّكــد إصابتهــم. ويجــب تنظيــف هــذه األوانــي بالصابــون 

االســتخدام. بعــد  النظيــف  والمــاء 
نّظفــي بعنايــة جميــع األوانــي واألطبــاق واألوعيــة بالمــاء والصابــون،   •

وخّزنيهــا فــي مــكان نظيــف وآمــن.

بطاقة 6

اغســلي واشــطفي الفاكهــة النيئــة والخضــروات جيــدًا بالمــاء اآلمــن قبــل   •
طهيهــا وتناولهــا.

نّظفــي جميــع مناطــق إعــداد الطعــام، بمــا فــي ذلــك الطــاوالت وألــواح   •
التقطيــع، بالصابــون والمــاء النظيــف.

افصلــي اللحــوم النيئــة واألســماك والدواجــن عــن األطعمــة األخــرى قبــل   •
الطهــي لمنــع انتشــار الجراثيــم.

اطهي اللحوم واألسماك والبيض جيدًا.  •
قّدمي الطعام مباشرة بعد التحضير.  •

وملعقتــه  ووعــاءه  النظيفتيــن،  يديــِك  باســتخدام  طفلــِك  أطعمــي   •
النظيفــة. واألكــواب  النظيفــة،  واألوانــي  النظيفــة، 

يجــب إطعــام الطفــل الطعــام المطهــي فــي غضــون ســاعتين مــن طهيه.   •
وقومــي بإعــادة تســخين الطعــام المطبــوخ بشــكل جيــد.
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ممارسة التغذية التكميلية اآلمنةبطاقة 7

أضيفي كل يوم

12-23 شهرًا 9-11 شهرًا 6-٨ أشهر

أضيفي كل يوم

أضيفي كل يوم
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ممارسة التغذية 
التكميلية اآلمنة

إذا كنــِت أنــِت أو آخــرون فــي عائلتــِك فــي طــور التعافــي مــن كوفيــد-19،   •
فمــن المهــم بشــكل خــاص ممارســة التغذيــة التكميليــة اآلمنــة، بــدءًا مــن 

عمــر 6 أشــهر حتــى 24 شــهرًا.
اغســلي يديــِك، واطلبــي مــن اآلخريــن غســل أيديهــم بالصابــون والمــاء   •
الجــاري النظيــف لمــدة 20 ثانيــة قبــل تحضيــر الطعــام وقبــل إطعــام 

طفلــِك.
نّظفــي مناطــق إعــداد الطعــام، بمــا في ذلك الطــاوالت وألــواح التقطيع،   •

بالصابــون والمــاء النظيــف.
إذا كنــِت أنــِت أو غيــرِك مصابيــن بكوفيــد-19، ارتــِد قناعــًا طبيــًا عنــد توّفــره   •

أو غّطــي وجهــِك بوشــاح قماشــي عنــد إطعــام الطفــل.
إذا اضطــررِت أنــِت أو غيــرِك للســعال أو العطــاس، قومــي بتغطيــة فمــِك   •
وأنفــِك بمرفقــك المثنــي أو اســتخدمي منديــاًل لمنــع تطايــر الــرذاذ. 
يديــِك  واغســلي  آمــن،  بشــكل  المســتعمل  المنديــل  مــن  تخّلصــي 

بالصابــون والمــاء النظيــف بعــد ذلــك.
أطعمي طفلِك بالملعقة والوعاء النظيفين.  •

بطاقة 7

تبقــى جميــع ممارســات التغذيــة التكميليــة الُموصــى بهــا كمــا هــي.   •
لذلــك اّتبعــي التوصيــات الوطنيــة بشــأن ممارســات التغذيــة التكميليــة، 
ــة، وكميتهــا، وســماكتها،  ــك المتعّلقــة بعــدد مــّرات التغذي وال ســيما تل

وتنّوعهــا، والتغذيــة المتجاوبــة، والنظافــة.
أطعمــي طفلــِك بعنايــة، وكونــي صبــورًة وشــّجعيه بنشــاط علــى تنــاول   •

الطعــام. ال ُتجبــري طفلــِك علــى تنــاول الطعــام.
حاولــي قــدر اإلمــكان إطعــام طفلــِك مجموعــًة متنوعــًة مــن األطعمــة، بما   •
فــي ذلــك الفواكــه والخضــروات والبقوليــات واألطعمــة ذات المصــدر 
العضويــة،  واللحــوم  والدواجــن،  واللحــوم،  البيــض،  مثــل  الحيوانــي، 

واألســماك، ومنتجــات األلبــان.
ال تعطــي طفلــِك األطعمــة التــي تحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن الســكر   •
والعصائــر،  والحلويــات،  المقليــة،  األطعمــة  مثــل  والدهــون،  والملــح 
والوجبــات الخفيفــة الممّلحــة، فهــذه األطعمــة ليســت صحّيــة لطفلــِك.

ال تعطي طفلِك األطعمة الممضوغة مسبقًا.  •
فــي حــال مــرض طفلــِك، فإنــه ســيحتاج إلــى ســوائل وأطعمــة إضافيــة   •
للتعافــي بشــكل أســرع. لذلــك قومــي بإرضاعــه أكثــر مــن مــرة وشــّجعيه 

ــاء المــرض. ــة والشــهية أثن ــاول األطعمــة اللين علــى تن
بعــد المــرض، أطعمــي طفلــِك أكثــر مــن المعتــاد لمــدة أســبوعين تقريبــًا   •

ــه. ــى اســتعادة قوت لمســاعدته عل
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متى ينبغي طلب المشورة بطاقة ٨
من المرفق الصحي

رفض الطعام

اللقاح الروتيني

اإلسهال االختالجات

سوء التغذية

الحمى العدوى التنفسية التقيؤ
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متى ينبغي طلب المشورة 
من المرفق الصحي

مــن المهــم االســتمرار فــي اصطحــاب طفلــِك للحصــول علــى اللقــاح   •
الوطنــي. اللقاحــات  لجــدول  وفقــًا  الروتينــي 

المتابعــة  خدمــات  مــن  لالســتفادة  طفلــِك  اصطحــاب  فــي  اســتمّري   •
حســب التوصيــات المحليــة، مــع مالحظــة أن وتيــرة المواعيــد ومواقعهــا 

قــد تتغّيــر.

ــرام، فاطلبــي مــن أحــد أفــراد األســرة الذيــن  ــم تكونــي علــى مــا ي إذا ل  •
يتمّتعــون بصحــٍة جيــدٍة أن يأخــذوا طفلــِك للحصــول علــى اللقــاح وخدمــات 

ــه. ــه وتغذيت المتابعــة، ولطــرح أســئلٍة حــول نمــوه وصحت

بطاقة ٨

اصطحبــي طفلــِك علــى الفــور إلــى عامــٍل صحــٍي مــدّرب أو عيــادٍة فــي   •
حــال ظهــور أٍي مــن األعــراض التاليــة:

أعراض كوفيد-19، بما في ذلك الحّمى، والسعال الجاف،   -  
وصعوبة التنفس   

رفض الطعام أو ضعف تناوله  -  
التقيؤ (يتقيأ الطفل كل ما يأكله)  -  

اإلسهال (البراز الرخو ألكثر من ثالث مرات في اليوم لمدة   -  
يومين أو أكثر و/أو وجود دم في البراز، والعينان الغائرتان)   

االختالجات (تقّلصات سريعة ومتكّررة في الجسم، االرتعاش)  -  
اندفاع الجزء السفلي من الصدر إلى الداخل عندما يتنّفس  -  

الطفل، أو تبدو المعدة وكأنها تتحّرك ألعلى وألسفل (عدوى   
الجهاز التنفسي)   

الحّمى  -  
سوء التغذية (نحول الجسم أو توّرمه بشكل واضح)  -  
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كيفية عصر حليب الثدي بطاقة 9
وتقديمه بالكأس
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كيفية عصر حليب الثدي 
وتقديمه بالكأس

لماذا تعصر األم حليب الثدي؟
يمكن لألم عصر حليب الثدي لألسباب التالية:

للمســاعدة فــي بــدء أو الحفــاظ علــى إنتــاج الحليــب فــي حــال أوصــى العامــل   -
الصحــي بانفصالهــا عــن طفلهــا حتــى تتعافــى.

عندما تريد إعادة إنتاج الحليب بعد انفصالها عن طفلها.  -
عندما تعلم أنها ستبتعد عن طفلها وستفّوت ميعاد رضعته.  -

خطوات عصر حليب األم:
ــًا عنــد توّفــره أو غّطــي وجهــِك بقطعــة قمــاش أثنــاء اإلعــداد  ارتــدي قناعــًا طبي  •

لعصــر الحليــب.
اغسلي يديِك بالصابون والماء الجاري النظيف لمدة 20 ثانية.  •

يجب أن يكون الكوب أو الحاوية التي ستستخدمينها لجمع الحليب نظيفة.  •
اجلسي بوضعيٍة مريحة.  •

مــن المفيــد فــي بعــض األحيــان أن تضغطــي أو تدّلكــي ثدييــك بلطــف. وقــد   •
يســاعد القمــاش الدافــئ علــى تحفيــز تدفــق الحليــب.

ضعــي إبهامــِك علــى الثــدي فــوق المنطقــة الداكنــة حــول الحلمــة (الهالــة)   •
الهالــة. خلــف  الثــدي  مــن  الســفلي  الجانــب  علــى  األخــرى  واألصابــع 

باســتخدام إبهامــِك واإلصبعيــن األوليــن، اضغطــي قليــاًل نحــو جــدار الصــدر ثــم   •
ــة). ــة (الهال اضغطــي برفــق باتجــاه المنطقــة الداكن

بطاقة 9
قــد يبــدأ الحليــب فــي التدفــق علــى شــكل قطــرات، أو فــي بعــض األحيــان   •

النظيــف. الوعــاء  فــي  الحليــب  اجمعــي  دقيــق؛  علــى شــكل ســيالن 
تجّنبــي فــرك الجلــد، حيــث يمكــن أن ُيســبب ذلــك حصــول كدمــات، وتجّنبــي   •

الضغــط علــى الحلمــة حيــث قــد يوقــف ذلــك تدفــق الحليــب.
قومــي بتدويــر مواضــع اإلبهــام واألصابــع واضغطــي أو اضغطــي وحــّرري   •

الهالــة. حــول  الضغــط 
اعصــري ثديــًا واحــدًا لمــدة 3 إلــى 5 دقائــق علــى األقــل حتــى يتباطــأ التدفــق، ثم   •
اعصــري الثــدي اآلخــر، ومــن ثــم كــّرري كال الجانبيــن مــرًة أخــرى (إجمالــي الوقــت: 

20 إلــى 30 دقيقــة).

كيفية تخزين حليب األم المعصور وإعطائه للطفل:
نّظفي الجزء الخارجي من الكوب أو الوعاء بالماء والصابون قبل التخزين.  •

خّزني حليب األم في وعاء نظيف مغّطى.  •
يمكــن تخزيــن حليــب األم لمــدة 8 ســاعات فــي درجــة حــرارة الغرفــة (فــي الظــل)   •

ومــا يصــل إلــى 24 ســاعة فــي الثالجــة.
ــام  ــد إطع ــة قمــاش عن ــِك بقطع ــي وجه ــره أو غّط ــد توّف ــًا عن ــًا طبي ــدي قناع ارت  •
ــد-19، أو إذا  ــِك بكوفي ــى إصابت ــدّل عل ــراض ت ــة أع ــِك أي الطفــل إذا ظهــرْت لدي

كنــِت قــد تعّرضــِت لشــخص مصــاب بكوفيــد-19.
اســكبي مــا يكفــي مــن حليــب األم مــن الوعــاء المغّطــى والنظيــف فــي كــوب   •

التغذيــة، واطلبــي مــن العاملــة الصحيــة أن ُتريــِك اآلليــة.
اعطــي طفلــِك حليــب األم المعصــور باســتخدام الكــوب، وذلــك مــن خــالل وضــع   •
الكــوب عنــد زاويتــي الشــفة العلويــة لطفلــِك، واتركيــه يرشــف كميــات صغيرة من 

الحليــب، حيــث سيرشــف الحليــب بلســانه. ال تصّبــي الحليــب فــي فــم طفلــِك.
ــه يصعــب غســلها ويمكــن أن تنشــر  ــة الســتخدامها ألن ــر آمن ُتعــّد الزجاجــات غي  •

إلــى الطفــل. الجراثيــم وتنقلهــا 

مالحظــة: إن إطعــام الطفــل الــذي يقــّل عمــره عــن 6 أشــهر أيــة أطعمــة أو ســوائل 
ــة الطفــل  ــات أو المــاء، يزيــد مــن فــرص إصاب أخــرى، بمــا فــي ذلــك حليــب الحيوان

بالمــرض.
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في حال إعطاء حليب األطفال أثناء بطاقة 10
التعافي من الفيروس
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في حال إعطاء حليب 
األطفال أثناء التعافي 

من الفيروس
امزجي حليب األطفال وأطعميه للرضيع بشكل آمن

ــاء تعافــي األم  ــر أثن ــة بإعطــاء حليــب األطفــال كمــالذ أخي يمكــن التوصي  •
مــن كوفيــد-19، وذلــك حتــى ُيصبــح بإمكانهــا البــدء أو معــاودة الرضاعــة 

الطبيعيــة.
فــي حــال الحاجــة إلــى إعطــاء حليب األطفــال أثناء التعافي مــن الفيروس،   •
ــِك  ــه لطفل ــب األطفــال وإعطائ ــدًا أن تقومــي بمــزج حلي فمــن المهــم ج

بشــكل آمــن.

امزجي حليب األطفال بشكل آمن باستخدام الخطوات التالية:
ارتــدي قناعــًا طبيــًا عنــد توّفــره أو غّطــي وجهــِك بقطعــة قمــاش عنــد   •

األطفــال. حليــب  تحضيــر 
اغســلي يديــِك بالصابــون والمــاء الجــاري النظيــف لمــدة 20 ثانيــة قبــل   •

البــدء فــي تحضيــر حليــب األطفــال.

بطاقة 10
نّظفي جميع األسطح واغلي المعدات لتعقيمها.  •

اقرئــي واّتبعــي التعليمــات المطبوعــة علــى علبــة الحليــب بعنايــة فائقــة.   •
واطلبــي المزيــد مــن التوضيــح فــي حــال عــدم فهــم هــذه التعليمــات.

حّضري فقط الكمية التي سيحتاجها الطفل خالل ساعة واحدة.  •
قيســي بعنايــة كميــة المــاء المغلــي أو المعالــج النظيــف لخلطهــا مــع   •

األطفــال. حليــب  بــودرة 
قيسي بعناية كمية بودرة حليب األطفال المطلوبة.  •

امزجي بودرة حليب األطفال والماء حتى تذوب البودرة بالكامل.  •

كيفية إعطاء طفلك حليب األطفال:
ــد  ــي وجهــِك بوشــاح قماشــي عن ــره أو غّط ــد توّف ــًا عن ــًا طبي ــدي قناع ارت  •

األطفــال. حليــب  إعطــاء 
اغســل يديــِك بالصابــون والمــاء الجــاري النظيــف لمــدة 20 ثانيــة قبــل   •

البــدء فــي إغطــاء حليــب األطفــال.
أعطي طفلِك حليب األطفال من كوب تم تنظيفه وغليه.  •

ضعــي الكــوب عنــد الشــفة الســفلية لطفلــِك، واتركيــه يرشــف كميــات   •
صغيــرة مــن الحليــب، حيــث سيرشــف الحليــب بلســانه. ال تصّبــي الحليــب 

فــي فــم طفلــِك.
ــه يصعــب غســلها ويمكــن أن  ــة الســتخدامها ألن ــر آمن ُتعــّد الزجاجــات غي  •

تنشــر الجراثيــم وتنقلهــا إلــى الطفــل.

ــة أطعمــة أو  ــذي يقــّل عمــره عــن 6 أشــهر أي مالحظــة: إن إطعــام الطفــل ال
ــات أو المــاء، يزيــد مــن فــرص  ســوائل أخــرى، بمــا فــي ذلــك حليــب الحيوان

ــة الطفــل بالمــرض. إصاب


