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متى يجب علّي االتصال بمقدم الخدمة 
الصحية للمولود الجديد؟

لجديد يجب عليك االتصال بمقدم الخدمة الصحية للمولود ا
:التالية19إذا ظهر عليه أي من أعراض فيروس كوفيد 

أو أعلى ( مئوية37.8)درجة فهرنهايت 100حرارة •
صعوبة في االستيقاظ •
ضعف يمنعه من البكاء أو األكل•
االضطراب أو التهيج•
:ليصعوبة في التنفس والتي يمكن أن تظهر كما ي•

o نفس في 60تنفس سريع، كأن يكون أكثر من
1الدقيقة 

oشفط المعدة أكثر من العادة عند التنفس
o سحب الجلد إلى الداخل حول األضالع وعظم

الترقوة مع كل نفس
oتوسع فتحات األنف
oاهتزاز الرأس إلى أعلى وأسفل مع كل نفس
oرضجيج في التنفس مثل الصفير أو الشخي
oاالبتعاد عن الثدي أو زجاجة الحليب ألخذ نفس

:تغيرات في الجلد مثل•
oجلد متعرق أو لزج
oلون مبقع أو شاحب أو مزرق

رشح األنف •
السعال•
التقيؤ•
اإلسهال•
قلة التغذية•
:عالمات الجفاف مثل•

oجفاف الفم والشفتين
o (ساعة24مرات خالل 6-4أقل من )قلة التبول
oعيون غائرة

من أجل 911متى يجب علّي االتصال ب 
مولودي الجديد؟

إذا كان يحتاج طفلك الرضيع للمساعدة الطبية فورا  
:لديه أي من األعراض التالية

.ثانية أو أكثر15توقف عن التنفس لمدة •
هث من لديه صعوبة بالغة في التنفس، مثال أن يل•

.أجل الهواء
ين ازرقاق الجلد وخصوصا  ما يالحظ حول الشفت•

ألوان قد ال يكون ذلك مرئيا  على.واألظافر واللثة
هك على تن فس البشرة الغامقة، ولذلك ركز انتبا

.الطفل وسلوكه
.ال تستطيع إيقاظ طفلك الرضيع•
.لديه نوبات تشنجية أو اختالجات•

، أخبر عامل المقسم أنك تطلب 911إذا اتصلت ب 
ون رعاية طبية لرضيع أو طفل مصاب أو يمكن أن يك

19مصاباً ب كوفيد

1 عندما يكون الرضيع نائما ، :كيف تعرف معدل التنفس لطفلك
.ثانية30احِص عدد المرات التي ترتفع فيها معدته وتهبط خالل 

هبوط واحد يساوي نفس واحد ضاعف الناتج لتحصل على .ارتفاع و
عندما يتعرض طفلك لمشاكل في .معدل التنفس خالل دقيقة واحدة

.التنفس، يمكن أن يتنفس أسرع

Guidance for Infants and Children: 0-30 Days Old

When do I call 911?

.  يوماً 30-0إرشادات لآلباء ومقدمي الرعاية للمواليد الجدد بعمر 
؟911متى احتاج لالتصال ب 

يرجى .  ال تشمل هذه القائمة كل األعراض الممكنة
االتصال بمقدم الخدمة الطبية بخصوص أية أعراض

.أخرى شديدة أو مقلقة بالنسبة لك


