
 
 

ش هیتغذ سالمتمادر  ریبا  سال ضامن  شد هی، تغذکودک و خرد سازمان  کودک و ر ست.  سالمت مادران ا و 

، به د بال آن ادامه کند یم هیتوصتت یماه اول ز دگ 6 یمادر را برا ریبا شتت یا حصتتار هی، تغذیبهداشتتت اها 

سب تا  یبا غذاها یردهیش ست سال و باالتر 2مکمل منا شده ا صیه  شیر مادر . تو  یبطور قابل تواهتغذیه با 

 یادیز یها یسواالت و  گرا  .دهد یرا کاهش م بیماریهای مختلف بخشد و عوارض یرا بهبود م ادان وز یبقا

COVI) روسیکرو او یماریدر مورد ب D-19کنند که در صتتورت  ی، مادران ستتلال مانیمر این ( واود دارد. د

COVI ابتال به D-19از که  استتت ییهاپادتنحاوی مادر  ریشتت یا خیر؟ خطر استتت یبدادن به  وزادان  ری، شتت

ش فعالی ستیها و عوامل ز. پادتنکندیدر برابر عفو ت محافظت م  وزاد صورت موااهه کودک  ریدر  مادر در 

 مقابله کنند. یماریب نیبا ا ،توا ندیکرو ا م روسیبا و

 با آن گزارش  شده است.  هیتغذ ایمادر  ریش قیاز طرفعال کرو ا  روسیا تقال و تاکنون،

صم کی تیدر  ها یردهیش اگرچه ص میت ست یشخ ، (CDCها ) یماریاز ب یریشگی، اما مراکز کنترل و پا

 یحتبه  وزادان  شتتیردهیاز  ی( همگABMمادر ) ریبا شتت هیتغذ ی( و آکادمWHO) یستتازمان بهداشتتت اها 

 کنند.  یم تیحما 19بیماری کووید  درصورت ابتال به

شکرو ا را  روسیوتا به حال مواود  یگزارش ها شخمادر  ریدر  ست. به هم صیت شواهدی ، بیترت نی داده ا

س یها روسیو ریسااز ا تقال  سط یتنف شاهدهمادر  ریش تو شده م سسندرم تن روسی، و. به عنوان مثال   یف

  شده است. دهدا صیمادر تشخ ریدر شتا به حال مشابه است  روسیو کی( که SARS-CoV) دیحاد شد

 خود ادامه دهد؟ یردهیبه ش دیبا ای، آرا دارد COVID-19عالئم مربوط به اگر مادر 

COVIکه  یاگر مادر D-19  از امله از   ،گرانیاز د دی، بااست یعالئم باشد و تحت بررس یدارا ایداشته باشد

  خود ادا شود تا خطر ا تقال را کاهش دهد. رخواریش

 است:  ریاصول شامل موارد ز نی. ادادامه ده یاطیاصول احت تیرا با رعا یردهیشمادر میتوا د 

قبل و بعد از تماس با کودک، و  ظافت  یالکل یهاژل ایصابون  ایها با آب دست یاستفاده از ماسک، شستشو

ضدعفو  سطوح یو  سکه لمس کرده یمداوم  صورت مادر نهی.  شود که ب دیبا یتنها در  شو  ست سرفه  رش آن 

 .دشستشو ده یردهیرا در هر بار ش هانهیکه س ستی  یازیصورت،   نیا ری. در غدکرده باش



 
 

 دهیرا دوش ریش میتوا د د،داشته باش یردهیش ییکه توا ا ستیخوب   یابه ا دازه مادر یاسما  تیوضع اگر

ظروف  زیو   ریشت رهیظرف ذخ ر،یشت دنیدوشت لیوستا. دبه کودک ده زیفنجان تم ایقاشتق  کی قیو از طر

 .باید شسته شو درا هر بار پس از مصرف  هیتغذ

به کودک را ادامه  یردهیبهتر شد، ش مادر که حال یزما  مهم است تا زی  ریش دیتداوم تول یبرا ریش دنیدوش

 دهد.

 ؟دادادامه  یردهیبه ش شد میتوان بیمار اگر کودک

ش هیبه تغذ ، مادر میتوا دشد بیمار کودک اگر  یگرید یماریب یا هربه کرو ا  کودک اگر. دمادر ادامه ده ریبا 

شد ش هیادامه تغذ ،مبتال  ش ریبا  ست.  س ریمادر مهم ا  یهاو پادتن کندیم تیکودک را تقو یمنیا ستمیمادر 

 کند. بارزهم یماریبا ب کندیو به او کمک م شودیمنتقل م  وزادبه  ریش قیاز طر مادری
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