
  
 

Info pacient 

Coronavirus la nou-născuţi 
 



 

Indicaţii privind îngrijirea nou-născutului 

Felicitări pentru nașterea copilului dvs.! Ați avut ghinionul să fiți infectat 

cu coronavirus, însă acest lucru nu ar trebui să fie un obstacol major în 

calea fericirii dvs. dacă urmați câteva indicații. Sugarii și copiii nu sunt 

atât de afectaţi de SARS-CoV-2 sau coronavirus. Nou-născuții în 

schimb, pot fi uneori mai grav bolnavi, lucru pe care evident dorim să-l 

evităm. Părinții infestaţi cu coronavirus riscă să-şi infecteze nou-născutul 

după naștere. Prin urmare, pe parcusul perioadei în care se află la secţia 

de maternitate, se impune respectarea următoarelor reguli: 

 

 Păstraţi o distanţă de cel puţin 1,5 m faţă de nou-născut, cu 
excepţia momentelor de alăptare şi îngrijire.  

 Înaintea fiecărui contact cu nou-născutul, pentru alăptare, 
îngrijire,… trebuie să vă spălaţi mâinile, să le dezinfectaţi şi să vă 
puneţi mască la gură. 

 Nu este permis nici un contact cu pielea. 
 Alăptarea este permisă numai după ce v-aţi spălat sânii cu apă şi 

săpun. 
 

Aceste reguli sunt valabile şi la domiciliu timp de 21 de zile de la  

naştere.  

 

Dacă mama şi nou-născutul se simt bine, pot să meargă acasă cu 

condiţia:   

 Să fie luaţi în evidenţă de către o moaşă (măsuri de protecție)  
 Să fie sfătuiţi de către un medic pediatru prin telefon (contact 

telefonic la fiecare  2-3 zile) 
 Dacă va fi nevoie ca nou-născutul să fie consultat de un medic 

pediatru, în spital (consultaţie separată, când nou-născutul este 
testat pozitiv cu coronavirus) atunci: 

o Numai o singură persoană sănătoasă are voie să-l aducă pe 
nou-născut la consultaţie.  



 

o Dacă părinţii nou-născutului sunt testaţi pozitiv cu 
coronavirus nu au voie să-l aducă la consultaţie.  

Când trebuie contactat medicul pediatru? 

Este necesar şi important să contactaţi medicul pediatru dacă nou-

născutul prezintă următoarele simptome:   

 Febră > [mai mare] de 38° C la nou-născuţi sub 1 lună sau febră 
mai mare de 38,5°C la sugari sub trei luni. 

 Diaree şi vărsături  
 Semne vizibile de boală, somnolenţă sau slăbire generală  
 Tuse însoţită sau nu de respiraţie îngreunată: respiraţie sacadată, 

rapidă, … 
 Consum mic de lichid şi cantitate redusă de urină.  

 

Vă rugăm să vă programaţi consultaţia, la secretariatul secţiei de 

pediatrie, la nr. 014/44.44.16, iar noaptea şi în weekend să luaţi 

legătura cu secţia de îngrijiri acute Sint Jozef la numărul 

014/44.43.11. 

Alte măsuri de precauţie   

Regulile generale pentru prevenirea infecției cu coronavirus se aplică 

tuturor:  

 Spălați-vă regulat și minuţios pe mâini (30-45 sec) cu apă și săpun.  
 Tuşiţi sau strănutaţi în interiorul cotului sau într-o batistă de hârtie 

iar apoi spălați-vă pe mâini.  
 Evitați toate interacțiunile sociale inutile și locurile aglomerate. 

Păstrați o distanță de 1,5 m faţă de ceilalţi. Nu daţi mâna şi nu vă 
sărutaţi.  

 “Rămâneţi în cămăruţa dvs” dacă tuşiţi/strănutaţi/vă curge nasul!   
 Dacă este posibil, țineți-vă copiii acasă fără să apelaţi la persoane 

care au peste 65 de ani.  

Echipa întreagă de moaşe şi medici pediatri de la AZ Turnhout [Spitalul 

General] vă urează toate cele bune!  
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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 

 
"Vertaling [Nederlands]-[Roemeens]. 

Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst". 
 

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

Urmăriţi-ne pentru noutăţi pe: www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=beea3149-70af-4f9d-8b0b-0001e2c83dba
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=af063024-4b1c-4085-b801-64f9f4156882
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