
 

 معلومات للمرضى 

  
 

 فيروس كورونا لدى حديثي الوالدة
 
 



 

 إرشادات لرعاية طفلك

 

، ولكن  بفيروس كورونا اصابتكيإل ,بما يكفي ةغير محظوظ يمبروك على والدة طفلك! أنت

ال يؤثر  بعض اإلرشادات. يإذا اتبعت خيبة أمل كبيرة في وجه سعادتكمال ينبغي أن يكون هذا 

لرضع واألطفال. يمكن أن فيروس كورونا بشكل كبير على اأو  CoV-2-مرض السارس

يمكن  ه.نريد تجنبهذا ما الوالدة في بعض األحيان أكثر خطورة و ايكون األطفال حديثو

طفلهم بعد الوالدة. لذلك ، تنطبق ل يواصلوا العدوىأن  فيروس كوروناللوالدين المصابين ب

 :بالمستشفى األمومةاإلقامة في جناح  اإلرشادات التالية أثناء

 

 متر من والديه. 1,5خارج لحظات الرعاية, يبقى الطفل على بعد أكثر من  

الطعام,... إغسل يدك, و قم بتعقيمها, و قم لدى كل اتصال بالطفل, مثال لدى إعطائه  

 بوضع كمامة التنفس.

 تجنب لمس الجلد. 

 يسمح باإلرضاع من الثديين بعد غسلهم بالماء و الصابون.  

 

 يوما بعد والدة طفلكم. 25هذه اإلجراءات صالحة في المنزل كذلك إلى غاية 

 

 :منزل بشرطإذا كانت األم والطفل بصحة جيدة ، فيمكنهما العودة إلى ال

 

 متابعة من طرف مساعدة الوالدة/القابلة )تدابير وقائية( 

 متابعة هاتفية من طرف دكتور األطفال )اتصال كل يومين او ثالثة( 

في حالة اي استشارة مع دكتور األطفال في المستشفى ) إستشارة منفصلة إذا كان  

 (طفلكي مصابا بفيروس كورونا

o  من المرض, المجيئ مع الطفل لإلستشارة.يسمح فقط لمرافق واحد, و خالي 

o .ال يسمح للوالدين الحاملين لفيروس كورونا المجيئ لإلستشارة الطبية 
 
 



 

 متى يستوجب اإلتصال بدكتور األطفال؟

 

 لما تظهر األعراض التالية على طفلك, يكون اإلتصال بالدكتور أمر مهم:

 

لدى الرضع  38,5درجة, لدى الرضع أقل من شهر, أو  38تكون الحرارة أكثر من  الم 

 أشهر. 3األقل من 

 اإلسهال و القيئ. 

 سوء اإلنطباع, الكسل أو الضعف العام. 

 السعال مع ضيق التنفس او بدونه: الشد و التنفس السريع,... 

 سوء الشرب, ربما مع انخفاض إنتاج البول. 

 

ى اإلتصال عن طريق مكتب اإلستقبال لجناح األطفال عبر الرقم للحصول على موعد يرج

 الطارئةعبر رقم الرعاية  , او خالل عطلة نهاية األسبوع أو خالل الليل014.44.44.16

014.44.43.11. 

 إحتياطات أخرى

 تنطبق القواعد العامة للوقاية من فيروس كورونا على الجميع:

 

 ثانية( بالماء و الصابون. 45-30)إغسل يديك بانتظام و بشكل كامل  

 اعسل او أعطس في طية المرفق او في مناديل ورقية و اغسل يديك بعد ذلك. 

 جتماعية غير الضرورية و األماكن المزدحمة.تجنب كل التفاعالت اإل 

 !ابقى في بيتك إذا كنت تسعل, تعطس, أو تتمخط 

إلعتماد على األشخاص فوق حاول قدر اإلمكان, باإلحتفاظ بأطفالك في المنزل, دون ا 

 عاما. 65

 

 

 

 

 .يتمنون لكم التوفيق AZ Turnhoutكل فريق القابالت و أطباء األطفال لمستشفى 



 

Versie: 31/03/2020 

 
 
 
 
  

Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
014 40 60 11 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=d3144219-b3c0-4b61-ae88-7beeba3bfae3
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=590fa664-e4ab-4380-be03-b6201a1d2c67
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