
 همه مادارن و نوزادان که مشکوک به ابتال به کرونا هستند و یا
 تست کرونای آنها مثبت است, قبل از زایمان , هنگام زایمان , و

پس از ان حق موارد زیر را  دارند:

در صورت قطعی بودن و یا مشکوک بودن ابتال به عفونت ویروس کرونا
 ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی می بایست از ماسک و وسایل حفاظت فردی در برابر ویروس 
  استفاده کرده و همچنین تمام اقدامات ویژه مورد نیاز که برای کاهش خطر عفونت میباشد را رعایت و

اجرا کنند , به این معنی که آنها از وسایل حفاظت فردی استفاد میکنندو نه والدین.

آیا باید خانم باردار مبتال به ویروس کرونا و یا زمانی که فقط احتمال میدهد به کرونا مبتال شده با سزارین زایمان کند؟
  خیر . زایمان سزارین, نوزاد را از ابتال به ویروس کرونا محافظت نمیکند. بلکه سزارین فقط بر اساس نظر پزشک و توجیه

 پزشکی انجام می شود.

آیا خانم باردار میتواند در هنگام زایمان همراه داشته باشد؟
بله و خیر . این بستگی با قوانین هر زایشگاه دارد.

با اینکه بر اساس رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی , هر مادری که بخواهد, می تواند در هنگام  زایمان  همراه داشته باشد.

آیا ویروس کرونا میتواند از خانم  باردار به جنین و یا نوزاد او منتقل شود؟
  خیر. با اتکا به شواهد و مطا لعات موجود میتوان گفت که مادر این ویروس را نه در زمان حاملگی و نه در زمان زایمان و نه در

زمان شیردهی به نوزاد خود منتقل نمیکند.

آیامادر میتواند پس ازتولد نوزاد خود را در بغل گرفته و تماس نزدیک و یا به عبارتی تماس پوست با پوست داشته باشد؟
بله . تمام مادران و نوزادان پس از تولد , حق تماس نزدیک و یا تماس پوست با پوست را دارند  حتی اگر تست کرونا مثبت باشد.

در هر زایمان باید نسبت به شرایط مادر اقدام کرد و مراقب خواسته های
فردی و سالمتی او بود.

  اطالعات ارائه شده در این اینفوگرافیک با توصیه های
متخصصین  معتبر در اکتبر ۲۰۲۰ مطابقت دارد.
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 دسترسی به مراقبت های بهداشتی با کیفیت
برخورد و رفتار با احترام

آزاد در انتخاب همراه در هنگام زایمان
  ارتباطات شفاف و محترمانه با متخصصان خدمات

بهداشت
روشهای مناسب تسکین درد

آزاد در انتخاب موقعیت و حرکت در هنگام زایمان
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دفتر یونیسف درکرواسی از این برنامه حمایت میکند , با تشکر از کمک های مالی داوطلبانه شهروندان.
مسئولیت محتوای این صفحات به طور انحصاری به عهده موسسه رودا           است و لزوما نظرات رسمی

یونیسف را منعکس نمی کند.
Roda


