
 

 

English Farsi 

Coronavirus (COVID-19): Pregnancy 

and newborn babies 

During your pregnancy and labour 

If you're pregnant, you're no more or less likely than the general 

population to get coronavirus (COVID-19). More than two-thirds of 

pregnant women have no symptoms.  

However, if you're pregnant, you're more likely to have severe 

coronavirus infection if you: 

• have underlying health conditions (for example diabetes, 

high blood pressure or asthma) 

• are overweight 

• are of Black and Asian Minority Ethnic background 

 داری و نوزادان(: بار19-ویروس کرونا )کووید

 طی دوران بارداری و زایمان

( در شما هم کمابیش همانند 19-اگر باردار هستید، احتمال ابتالی به ویروس کرونا )کووید

 عموم مردم است. بیش از دو سوم مادران باردار عالمتی ندارند. 

صورتی زیاد با این حال، اگر باردار باشید، احتمال ابتالی شدید به بیماری ویروس کرونا در 

 خواهد بود که شما:

 دارای بیماری زمینه ای باشید )مثل دیابت، فشار خون باال یا آسم( •

 اضافه وزن داشته باشید •

 از اصالت نژادی اقلیتهای سیاه پوست یا آسیایی باشید •

 ساله یا باالتر باشید 35 •

نوزاد شما اگر باردار هستید و دچار ویروس کرونای عالمتدار شده اید، احتمال اینکه 

 زودرس بدنیا بیاید، دو تا سه برابر بیشتر است.
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• are aged 35 years or over 

If you’re pregnant and get coronavirus with symptoms, it's two to 

three times more likely that your baby will be born prematurely. 

More about coronavirus symptoms and when to phone 111 

You should continue to follow health advice during your pregnancy, 

including monitoring your baby’s movements. 

Phone your midwife or maternity team immediately if: 

• you think your baby's movements have slowed down, 

stopped or changed 

 111 اطالعات بیشتر در باره عالئم ویروس کرونا و زمان برقراری تماس با خط

طی مدت بارداری، باید رعایت توصیه های بهداشتی را ادامه دهید، از جمله نظارت بر تکان 

 های نوزاد.

 در صورت موارد زیر، با ماما یا تیم زایمان خود فوراً تماس بگیرید:

 حس می کنید تکان های نوزاد کندتر شده، متوقف گردیده یا تغییر یافته است •

Vaccination  

Coronavirus vaccines are recommended in pregnancy. Vaccination 

is the best way to protect against the known risks of coronavirus in 

pregnancy for both women and babies, including admission of the 

woman to intensive care and premature birth of the baby.  

More about vaccination in pregnancy 

 واکسیناسیون 

در دوران بارداری نیز توصیه می شود. واکسیناسیون بهترین راه  19-واکسن کووید

در دوران بارداری محسوب می  19-مصونیت در برابر خطرات مشخص ناشی از کووید

شود، هم برای مادر، هم برای نوزاد، از جمله بستری مادران باردار در بخش مراقبتهای 

 ویژه و تولد نوزاد نارس. 

 اطالعات بیشتر در باره واکسیناسیون در دوران بارداری

Antenatal and postnatal appointments 

It's really important you continue to attend your scheduled routine 

care when you're well. Whilst the majority of scheduled care will be 

 د و پس از تولدنوبت های پیش از تول

بسیار حائز اهمیت است که وقتی حالتان بهتر شد، حتماً به شرکت در مراقبتهای روتین و 

برنامه ریزی شده خود ادامه دهید. در حالیکه اکثر مراقبتهای زمان بندی شده حضوری 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19/
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/the-vaccines/pregnancy-breastfeeding-and-the-coronavirus-vaccine/
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/the-vaccines/pregnancy-breastfeeding-and-the-coronavirus-vaccine/
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in person, some parts of your care may be supported by Near Me 

video call and remote monitoring instead of an in-person visit. 

Your maternity team will speak to you about this. 

If you have symptoms of coronavirus, please ask your midwife or 

antenatal clinic for advice about organising your routine antenatal 

appointments. 

Do not reduce your number of visits without speaking to your 

maternity team first. 

 خواهند بود، ولی بعضی از خدمات مراقبتی شما ممکن است از طریق تماس تصویری 

Near Me  ظارت از راه دور، بجای ویزیت در محل، پشتیبانی شوند.و ن 

 تیم زایمان در این باره با شما صحبت خواهد کرد.

اگر دچار عالئم ویروس کرونا شده و خود را ایزوله نموده اید، لطفاً جهت دریافت توصیه 

تولد  های الزم برای برنامه ریزی نوبت های روتین پیش از تولد، با ماما یا کلینیک پیش از

 صحبت کنید.

 تا با تیم زایمان خود صحبت نکرده اید، تعداد دفعات ویزیت خود را کم نکنید.

Can someone come to my appointments with 
me? 

A person accompanying you should not attend any appointments if 

they're ill or have coronavirus symptoms. 

Someone can come with you to appointments like your booking 

appointment, 20 week scan and emergency appointments. Some 

restrictions may still be in place as health boards return to full 

person visiting. 

You should speak to your maternity team about whether 

restrictions are in place before you attend any appointments. 

If you need additional support you can be accompanied by a: 

• carer 

 همراه من باشد؟آیا کسی می تواند در نوبت ویزیتهای من 

اگر شخصی که شما را همراهی می کند، بیمار بوده یا عالمتی از ویروس کرونا داشته باشد، 

 نباید در هیچ نوبتی همراه شما باشد.

هفتگی و ویزیتهای اورژانسی، یک نفر می -20در نوبت هایی مثل اولین ویزیت، اسکن 

به وضعیت ویزیت کامالً حضوری تواند همراه شما باشد. همینطور که هیئت های پزشکی 

 بازمی گردند، اما باز هم ممکن است محدودیتهایی در محل، اعمال گردد.

پیش از حضور در هر نوبت ویزیتی، باید با تیم زایمان خود در رابطه با وضعیت 

 محدودیتهای محل ویزیت صحبت کنید.

 خود داشته باشید:در صورت نیاز به کمکهای بیشتر، می توانید افراد زیر را همراه 

 مراقب •

 پشتیبان •
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• advocate 

• translator 

• parent (in the case of a minor) – this person should not be 

counted as a visitor 

 مترجم •

این شخص را نباید بعنوان مالقاتی در نظر  –پدر یا مادر )اگر سن شما کم است(  •

 گرفت.

Antenatal Classes  

Group antenatal classes are now able to resume. Please speak to 

your midwife to find out what’s available in your area. You can 

access online antenatal classes, use the access code TARTAN, 

and discuss the content with your midwife at your next 

appointment. 

Immunisation appointments 

If you're well, you should be able to attend your antenatal care as 

normal, and in order to receive your whooping cough vaccine. 

If you have symptoms of coronavirus, you should contact your 

midwife to postpone your vaccination appointment until after the 

isolation period is over. 

Stay updated about immunisations on our immunisation pages. 

  کالس های پیش از تولد

کالس های گروهی پیش از تولد هم اکنون قابل از سرگیری هستند. لطفاً جهت اطالع از 

کالسهای آنالین پیش سهای محل خود، با مامای خود صحبت کنید. می توانید از وضعیت کال

استفاده کنید( و در رابطه با مطالب آن، در  TARTANاستفاده کرده )از کد دسترسی  از تولد

 د.نوبت ویزیت بعدی، با مامای خود صحبت کنی

 نوبت های ایمنی سازی

اگر حال شما خوب است، باید بتوانید در مراقبت های پیش از تولد، طبق روال معمول، 

 شرکت کنید و نیز واکسن سیاه سرفه خود را بزنید.

اگر عالئمی از ویروس کرونا دارید، باید با مامای خود تماس بگیرید تا نوبت واکسیناسیون 

 ایزوله سازی به عقب بیندازد.شما را تا پس از اتمام دوره 

 سازی ما همراه باشید. صفحات ایمنیبا آخرین اخبار ایمنی سازی در 

Getting your baby box دریافت گهواره جعبه ای نوزاد 

https://inourplace.heiapply.com/online-learning/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/immunisation/when-to-immunise
https://inourplace.heiapply.com/online-learning/
https://inourplace.heiapply.com/online-learning/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/immunisation/when-to-immunise
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You can still register for your baby box at one of your antenatal 

appointments and it'll be delivered within 4 weeks of your due date. 

If you have coronavirus your midwife will be able to register on 

your behalf. 

ویزیت های همچنان می توانید برای دریافت گهواره جعبه ای نوزاد خود، در یکی از نوبت 

هفته نسبت به تاریخ مقرر تحویل شما می شود. اگر  4پیش از تولد ثبت نام نمایید که ظرف 

 دچار ویروس کرونا شده اید، ماما می تواند بجای شما ثبت نام نماید.

Birth choices 

During the early stages of the coronavirus outbreak, some choices 

such as home birth were unavailable due to staff and patient safety 

concerns. 

These restrictions are now changing and you should speak to your 

midwife or maternity team who'll provide you with up to date 

information the options in your area. 

 گزینه های زایمان

یوع ویروس کرونا، بعضی گزینه ها مثل زایمان در منزل، بخاطر طی مراحل اولیه ش

 نگرانی از ایمنی پرسنل و بیمار قابل دسترس نبود.

این محدودیتها در حال تغییراند و شما باید با ماما یا تیم زایمان خود صحبت کنید، تا شما را 

 در جریان آخرین اطالعات گزینه های موجود در محلتان قرار دهند.

Labour and your birth partner 

Your birth partner can be with you throughout induction, your 

labour and the birth of your baby, unless you need a general 

anaesthetic. 

You may have a second birth partner, subject to local risk 

assessments and physical distancing. 

If your birth partner tests positive for coronavirus, they can still 

support you during labour, subject to a risk assessment. They'll be 

asked to wear the appropriate PPE. They should be careful when 

 زایمان و همیار تولد شما

د می تواند در کل جریان زایمان القایی، زایمان و تولد نوزاد همراه شما باشد، مگر همیار تول

 آنکه به بیهوشی عمومی نیاز داشته باشید.

می توانید همیار تولد دومی نیز با خود بهمراه داشته باشید، مشروط بر انجام ارزیابی های 

 خطرات مربوط به آن محل و رعایت فاصله فیزیکی.

ار تولد شما مثبت بوده باشد، باز هم می تواند طی زایمان کمک شما باشد، اگر تست همی

مشروط بر ارزیابی میزان خطر بیماری وی. از این افراد خواسته می شود که لباس حفاظتی 
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moving around the hospital and using shared facilities like the 

toilets and canteens.  

In labour you may notice that midwives and the maternity team 

caring for you are wearing personal protective equipment (PPE) 

such as aprons, masks or eye protection. These are to protect you 

and your baby and the staff caring for you by reducing the risk of 

infection. 

If you’re in labour and need extra support, like a carer, advocate or 

translator or, in the case of a minor, a parent, this person should 

not be counted as a visitor. 

شخصی مناسبی به تن کنند. این افراد باید بهنگام تردد در محوطه بیمارستان و استفاده از 

 و سالنهای غذاخوری مراقب باشند.  امکانات عمومی مثل توالتها

در زمان زایمان به شما اطالع داده می شود که ماماها و تیم زایمان که از شما مراقبت می 

( خود را به تن دارند، مثل پیشبند، ماسک یا محافظ چشم. PPEکنند، لباس حفاظتی شخصی )

و پرسنلی که از  این موارد، ضمن کاهش خطر عفونت، بخاطر حفاظت از شما و نوزادتان

 شما مراقبت می کنند، می باشد.

اگر نزدیک به زایمان هستید و به کمک بیشتری نیاز دارید، مثل نیاز به یک مراقب، پشتیبان 

یا مترجم یا در صورتیکه کم سن هستید، یکی از والدین، این افراد نباید بعنوان یک مالقاتی 

 محسوب شوند.

Induced birth 

If you're being induced, your birth partner can accompany you from 

the beginning of the induction process. 

Operative birth 

If you're required to have an operative birth, such as a C-section, 

your birth partner should also be allowed to be there, except when 

a general anaesthetic is needed. 

Giving birth with suspected or confirmed 

coronavirus 

 زایمان القایی

اگر زایمان شما القایی است، همیار تولد شما می تواند از شروع فرآیند زایمان القایی همراه 

 شما باشد.

 زایمان با جراحی

رین، همیار تولد شما نیز اجازه اگر اجباراً نیاز به زایمان با عمل جراحی دارید، همچون سزا

 دارد همراه شما در محل حضور یابد، بجز زمانی که به بیهوشی عمومی نیاز است.

 زایمان با ویروس کرونای مشکوک یا حتمی

در حال حاضر شواهدی وجود ندارد که مشخص کند اگر ویروس کرونا داشته باشید، چه 

خطرات یا مزایا، برای شما یا نوزاد وجود تفاوتی بین زایمان واژینال و سزارین از لحاظ 

 دارد.
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There's no evidence to suggest that if you have coronavirus, giving 

birth vaginally or by caesarean has any difference in risks or 

benefits for you or your baby. 

As a precautionary approach, if you've suspected or confirmed 

coronavirus, you'll be advised to give birth in an obstetric unit. 

This is so the maternity team looking after you have the facilities to 

monitor your oxygen levels and the baby’s heartbeat. 

You'll be cared for in a dedicated area to keep you, your baby and 

staff as safe as possible. 

بنابر یک روش احتیاطی، درصورتیکه ویروس کرونا در شما مشکوک یا حتمی باشد، به شما 

 توصیه خواهد شد در بخش زنان و زایمان، زایمان کنید.

 

این، بدان بخاطر است که تیم زایمانی که از شما مراقبت می کند، دارای تسهیالتی جهت 

 رت بر میزان اکسیژن بدن شما و ضربان قلب نوزاد است.نظا

شما در فضایی اختصاصی تحت مراقبت قرار خواهید داشت تا شما، نوزاد و پرسنل تا حد 

 امکان حفاظت شوید.

Visiting rules within the maternity unit 

Visitors should wear face coverings and any PPE instructed by the 

clinical team. 

Everyone must also adhere to strict hand and respiratory hygiene 

by: 

• washing their hands with soap and water 

• using alcohol hand sanitiser, before entering and leaving the 

ward 

• covering their nose and mouth with a disposable tissue 

when sneezing, coughing, wiping or blowing their nose 

 قوانین مالقات در بخش زایمان

 (PPEمالقات کنندگان باید طبق آموزش تیم بالینی، ماسک یا تجهیرات حفاظتی شخصی )

 باشند.داشته 

 همچنین، همگی باید از طرق زیر، بهداشت دست و تنفس را دقیق رعایت نمایند:

 شستن دستها با آب و صابون •

 استفاده از ژل الکلی دست، پیش از ورود به بخش و پس از خروج از آن •

پوشاندن بینی و دهان با استفاده از یک دستمال یکبار مصرف بهنگام عطسه، سرفه،  •

 فین کردنپاک کردن بینی یا 

این دستمالها باید در سطل آشغال دور انداخته شده و بالفاصله پس از آن نیز قوانین بهداشت 

 دستها رعایت شود.
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Tissues should be disposed of in the bin provided and hand 

hygiene rules followed immediately afterwards. 

Physical distancing should be maintained in non-clinical areas 

during visits and visitors must not visit other patients or other 

clinical areas during their visit. 

If your visitors are unwell or have any symptoms of coronavirus or 

are self-isolating they'll not be permitted to visit. All visitors should 

check local guidance and can also refer to Scottish Government 

national guidance on hospital visiting. 

طی زمان مالقاتها، فاصله گیری فیزیکی در محیطهای غیربالینی باید برقرار باشد و مالقات 

وارد محیطهای بالینی دیگر کنندگان نباید طی زمان مالقات، با دیگر بیماران مالقات داشته یا 

 شوند.

اگر مالقات کنندگان شما بیمارند یا عالمتی از ویروس کرونا دارند یا در حال گذران ایزوله یا 

قرنطینه خود هستند، اجازه مالقات نخواهند داشت. کلیه مالقات کنندگان باید راهنمای محلی 

در رابطه با مالقات در  Scottish Governmentراهنمای ملی را مطالعه نموده و به 

 بیمارستان مراجعه نمایند.

Partners visiting after birth 

Following birth, you and your baby will be moved to a ward. 

Your birth partner can visit you on the postnatal ward. However, 

they must not visit if they're ill, have coronavirus symptoms. 

Full person-centred visiting is returning gradually and cautiously. 

This means there may still be some restrictions in place for other 

visitors subject to local health protection advice. Please speak to 

your maternity team to find out what's happening in your local area. 

 دیدار همیاران پس از زایمان

 پس از زایمان، شما و نوزادتان به بخش انتقال داده می شوید.

مالقات کند.با اینحال، اگر وی مریض بوده همیار شما می تواند شما را در بخش پس از تولد 
 و عالمتی از ویروس کرونا داشته باشد، نباید مالقات کند.

ویزیت های کامالً حضوری بتدریج و با احتیاط در حال برگشت به حالت عادی هستند. این 

بدان معناست که بسته به توصیه های حفاظتی بهداشت محل، ممکن است همچنان 

سایر مالقات کنندگان وجود داشته باشد. لطفاً برای کسب اطالع از  محدودیتهایی برای

 وضعیت محدوده محلی خود، با تیم زایمان خود صحبت کنید.

Taking your baby home انتقال نوزاد به خانه 

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-hospital-visiting-guidance/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-hospital-visiting-guidance/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-hospital-visiting-guidance/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-hospital-visiting-guidance/
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If you and your baby are well, you'll be discharged home as soon 

as possible. 

Your postnatal care will be discussed with you when you’re 

discharged, but you’ll get the support and care you need from your 

maternity team. 

Once home, your midwifery service, health visitor and family nurse 

will support you. 

We know you'll want family and friends to meet your new baby. It’s 

recommended you continue to follow government advice. 

If you become unwell when you get home 

Phone your GP, midwife or maternity unit if: 

• you become unwell  

• you're concerned about your physical or mental health 

• you're concerned about the health of your baby 

If it's an emergency phone 999. 

For non-emergency concerns do not hesitate to phone NHS 24 on 

111. 

اگر شما و نوزادتان در سالمت باشید، در سریعترین زمان ممکن ترخیص می شوید تا به 

 خانه برگردید.

مراقبتهای پس از تولد، زمانیکه ترخیص شدید، با شما مطرح خواهد شد. اما باز هم پشتیبانی 

 مورد نیاز را از سوی تیم زایمان دریافت خواهید کرد.و مراقبتهای 

بمحض ورود به خانه، تیم خدمات زایمان، ویزیتور بهداشت و پرستار خانواده شما را 

 پشتیبانی خواهند کرد.

می دانیم که می خواهید خانواده و دوستان به دیدار نوزادتان بیایند. توصیه می شود به 

 .توصیه های دولت ادامه دهیدرعایت 

 اگر وقتی به خانه رسیدید، بیمار شدید

 ، ماما یا بخش زایمان خود تماس بگیرید:GPدر صورت موارد زیر، با 

 اگر بیمار شدید  •

 اگر نگران سالمت جسمانی و روانی خود هستید •

 اگر نگران سالمت نوزاد خود هستید •

 زنگ بزنید. 999اگر اضطراری است، به 

دریغ  111از طریق شماره  NHS 24در موارد مشکالت غیراضطراری، از تماس با 

 نکنید.

Taking care of your mental health and wellbeing مراقبت از سالمتی و بهداشت روان 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19/
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With so many changes, it's normal to feel stressed or anxious. 

Parent Club has some helpful tips for managing anxiety during 

pregnancy. 

If you're worried about your mental health and wellbeing or have 

existing mental health issues, support is available. It's important to 

let your midwife know as they'll be able to help you put the right 

support in place. 

Further information 

The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists has 

more detailed guidance about COVID-19 for people who are 

pregnant including on self-isolating and guidance for pregnant 

people in the workplace. 

 Parent Clubبا وجود اینهمه تغییرات، طبیعی است که استرس یا اضطراب داشته باشید. 

 کنترل اضطراب طی بارداری در اختیار دارد. نکات مفیدی برای 

اگر نگران سالمتی و بهداشت روانی خود هستید یا در حال حاضر مشکالتی از لحاظ بهداشت 

روانی دارید، باز هم پشتیبانی در دسترس است. نکته مهم این است که مامای خود را در 

 مک کند.جریان بگذارید تا بتواند در ارائه پشتیبانی مناسب به شما ک

 اطالعات بیشتر

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists  راهنمای بسیار

، از جمله ایزوله برای کسانی که باردارند در اختیار دارد 91-مفصلی در رابطه با کووید

  سازی و نکاتی برای مادران باردار در محل کار.

Caring for your newborn baby 

The number of babies that have caught coronavirus (COVID-19) is 

extremely low. However, they can potentially catch coronavirus 

after birth from anyone infected with the virus, even if that person 

does not feel unwell. 

It's recommended that you: 

• take your baby home as soon as it is safe for you to do so 

 مراقبت از نوزاد

شمار نوزادانی که به ویروس کرونا مبتال شده اند، بینهایت اندک است. با اینحال، آنان پس از 

تولد، مستعد گرفتن ویروس کرونا از هر فرد مبتال به این ویروس هستند، حتی اگر فرد مبتال 

 بدحال نباشد.

 توصیه می شود:

 نکه حس کردید امن است، نوزاد را به خانه ببریدبمحض ای •

 توصیه های دولت در رابطه با ایزوله یا قرنطینه و اصول حفاظتی را رعایت کنید •

https://www.parentclub.scot/articles/mental-health-support-for-expectant-parents
https://www.parentclub.scot/articles/mental-health-support-for-expectant-parents
https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/
https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/
https://www.parentclub.scot/articles/mental-health-support-for-expectant-parents
https://www.parentclub.scot/articles/mental-health-support-for-expectant-parents
https://www.parentclub.scot/articles/mental-health-support-for-expectant-parents
https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/
https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/
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• follow government advice on self isolation and protective 

measures 

• keep your baby away from people with a cough, fever or 

other viral symptoms such as a runny nose, vomiting or 

diarrhoea 

Bliss has advice about coronavirus for parents of babies born sick 

or premature. 

نوزاد خود را از افرادی که دارای عالئم سرفه، تب یا دیگر عالئم ویروسی مثل  •

 آبریزش بینی، تهوع یا اسهال هستند، دور نگاه دارید

توصیه هایی در رابطه با ویروس کرونا برای والدینی که نوزادشان بیمار یا  Blissخیریه 

 .نارس بدنیا آمده است، در اختیار دارد

What if my baby is unwell? 

Symptoms of coronavirus are similar to signs your baby may be 

unwell for other reasons. 

Many babies with the virus will not show signs of illness and the 

vast majority (or almost all) will recover fully. 

Some babies can develop an unstable temperature (too hot and/or 

too cold) and/or a cough. Babies with infections do not always 

develop a fever. 

What to do if you think your baby is unwell 

What to do if your child has cold or flu symptoms 

 اگر نوزاد بیمار شود، چه باید کرد؟

 ی نوزاد بدالیل دیگر بیمار می شود.عالئم ویروس کرونا شبیه همان نشانه هایی است که وقت

بسیاری از نوزادان مبتال به این ویروس عالمتی از این بیماری نشان نمی دهند و بخش 

 عظیمی از آنها )یا تقریبا همگی( بطور کامل بهبود پیدا می کنند.

بعضی نوزادان تبی نامتعادل )خیلی داغ و یا خیلی یخ( و یا سرفه بروز می دهند. نوزادان 

 بتال، همیشه دچار تب نمی شوند.م

 چکار باید کرد، اگر فکر می کنید نوزادتان بیمار است

 چکار باید کرد، اگر کودک دارای عالئم سرماخوردگی یا آنفلوانزا باشد

Breastfeeding شیردهی مادر 

https://www.bliss.org.uk/parents/support/coronavirus-covid-19-information
https://www.bliss.org.uk/parents/support/coronavirus-covid-19-information
https://www.bliss.org.uk/parents/support/coronavirus-covid-19-information
https://www.bliss.org.uk/parents/support/coronavirus-covid-19-information
https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/early-parenthood/caring-for-your-new-baby/if-your-babys-ill/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/lungs-and-airways/if-your-child-has-cold-or-flu-symptoms
https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/early-parenthood/caring-for-your-new-baby/if-your-babys-ill/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/lungs-and-airways/if-your-child-has-cold-or-flu-symptoms
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There’s currently no evidence to suggest the virus can be spread 

through breast milk. The benefits of breastfeeding outweigh any 

potential risks of spreading the virus to your baby. 

Parent Club have information on breastfeeding and coronavirus. 

Breastfeeding advice can also be found in Ready Steady Baby. 

Unicef has additional advice on breastfeeding 

You can also phone the Breastfeeding Network National Helpline 

on: 0300 100 0212 (from 9.30am to 9.30pm each day). 

شواهدی دال بر اینکه این ویروس قادر است از راه شیر پستان منتشر شود، وجود ندارد. 

فواید تغذیه با شیر مادر به قدری زیاد است که بر هرگونه خطرات احتمالی انتقال ویروس به 

 نوزاد غلبه می کند.

Parent Club کرونا اطالعاتی در دسترس دارد در رابطه با تغذیه با شیر مادر و ویروس. 

)نوزاد سرپا( نیز  Ready Steady Babyرا می توان در  تغذیه با شیر مادرتوصیه های 
 یافت.

 با شیر مادر داردتوصیه های دیگری در رابطه با تغذیه یونیسف نیز 

 Breastfeeding Network National Helplineهمچنین می توانید به خط امداد 

 شب(. 9.30صبح تا  9.30)هر روز از  0300 100 0212 زنگ بزنید: با شماره تماس

Breastfeeding if you have coronavirus symptoms 

If you're breastfeeding and feeling unwell continuing to breastfeed 

can be the easiest and least stressful option during this time. 

You should continue to breastfeed your baby even if you become 

infected with coronavirus. This is more likely to help protect them. 

Phone your midwife, health visitor or GP if you have any concerns. 

You should also be very careful not to fall asleep with your baby. 

If you prefer, you can also express and ask someone who is well to 

feed your breast milk to your baby for some or all feeds. 

You can reduce the risk of your baby catching coronavirus by: 

 تغذیه با شیر مادر در حالیکه دارای عالئم ویروس کرونا هستید

 اگر شیر می دهید و حس می کنید بیمارید، ادامه شیردهی آسان ترین و کم استرس زاترین

 گزینه طی این دوره است.

حتی اگر مبتال به عفونت ویروس کرونا شده اید، باید به شیردهی خود ادامه دهید. با این کار، 

بیشتر به حفاظت از نوزاد کمک می کنید. اگر نگرانی دارید، به ماما، ویزیتور بهداشت یا 

GP  که وقتی با نوزاد هستید، خوابتان خود زنگ بزنید. همچنین باید بسیار مراقب باشید

 .نبرد

اگر صالح می دانید، می توانید از یک فردی که سالم است بخواهید بعضی وقت ها یا بطور 

 ن بدهد.کلی، شیر شما را به نوزادتا

 می توانید خطر ابتالی به ویروس کرونا را در نوزادتان کاهش دهید، با:

https://www.parentclub.scot/topics/feeding
https://www.parentclub.scot/articles/breastfeeding-and-coronavirus
https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/labour-and-birth/meeting-your-new-baby/breastfeeding
http://www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendlyresources/breastfeeding-resources/
https://www.parentclub.scot/topics/feeding
https://www.parentclub.scot/articles/breastfeeding-and-coronavirus
https://www.parentclub.scot/articles/breastfeeding-and-coronavirus
https://www.parentclub.scot/articles/breastfeeding-and-coronavirus
https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/labour-and-birth/meeting-your-new-baby/breastfeeding
https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/labour-and-birth/meeting-your-new-baby/breastfeeding
https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/labour-and-birth/meeting-your-new-baby/breastfeeding
http://www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendlyresources/breastfeeding-resources/
http://www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendlyresources/breastfeeding-resources/
http://www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendlyresources/breastfeeding-resources/
https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/early-parenthood/going-home/sleeping-safely/
https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/early-parenthood/going-home/sleeping-safely/
https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/early-parenthood/going-home/sleeping-safely/
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• wearing a mask or face covering while holding your baby 

close, including during feeding 

• washing your hands before touching your baby, breast 

pump, bottle or other feeding equipment 

• avoiding coughing or sneezing whilst feeding or holding your 

baby 

• following breast pump and equipment cleaning 

recommendations after each use (as you would always do) 

• washing and cleaning bottles and other equipment 

thoroughly in hot soapy water, before sterilising (as you 

would always do) 

زدن ماسک یا پوشاندن صورت بهنگام نزدیک شدن به نوزاد، از جمله بهنگام غذا  •

 دادن

 شستن دستان پیش از لمس نوزاد، پمپ پستان، بطری یا هر وسیله شیردهی دیگر •

 زاد شیر می دهید یا او را بغل کرده ایداجتناب از سرفه یا عطسه درحالیکه به نو •

رعایت توصیه های تمیز کردن پمپ پستان و وسایل، پس از هر بار استفاده )مثل  •

 انجام همیشه آن(

شستن و تمیز کردن بطری ها و دیگر وسایل بطور کامل در آب صابونی داغ، پیش  •

 از استریل کردن )مثل انجام همیشه آن(

Vaccination while breastfeeding or planning to 

breastfeed 

The coronavirus vaccines are recommended for individuals who 

are breastfeeding or expressing milk. You should continue to 

breastfeed after vaccination to protect your baby. There's no risk of 

passing the virus to your baby through breastmilk.  

More about coronavirus vaccination while breastfeeding  

 واکسیناسیون طی دوران شیردهی یا در صورتیکه قصد شیردهی دارید

واکسن های ویروس کرونا برای افرادی که شیر خود یا شیر دوشیده شده خود را به نوزاد 

می دهند، توصیه می شوند. پس از واکسیناسیون، به شیردهی خود ادامه دهید تا نوزاد نیز 

بطه با سرایت ویروس از راه شیر مادر، برای نوزاد وجود حفاظت شود. هیچ خطری در را

  ندارد.

  ر در باره واکسیناسیون ویروس کرونا ضمن دوران شیردهیاطالعات بیشت

For more information about coronavirus (COVID-19) in Farsi go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/farsi/ 

( به زبان فارسی، به 19-برای اطالعات بیشتر در باره ویروس کرونا )کووید

www.nhsinform.scot/translations/languages/farsi/ مراجعه کنید 

https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/the-vaccines/pregnancy-breastfeeding-and-the-coronavirus-vaccine/
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/the-vaccines/pregnancy-breastfeeding-and-the-coronavirus-vaccine/
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/the-vaccines/pregnancy-breastfeeding-and-the-coronavirus-vaccine/
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/the-vaccines/pregnancy-breastfeeding-and-the-coronavirus-vaccine/
https://www.nhsinform.scot/translations/languages/farsi/
https://www.nhsinform.scot/translations/languages/farsi/
https://www.nhsinform.scot/translations/languages/farsi/
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