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إرشادات لآلباء أو مقدمي الرعاية للرضع واألطفال 
عاماً 17بعمر شهر واحد وحتى 

o از الرأس إىل أعىل وأسفل مع كل نفس ز ي الول )اهت 
(دةلحديث 

o ي التنفس مثل الصفتر أو الشختر
.ضجيج فز

oاحة أكت  من المعتاد خالل اللعب أو عدم مجاراة األصد قاءالست 
o ي )البتعاد عن الثدي أو زجاجة الحليب ألخذ نفس

لحديث 
(الولدة والرضع

 عند األطفال هو السعال و19-أكثر أعراض كوفيد
ً
أو /شيوعا

.الحىم

بمقدم ل تشمل هذه القائمة كل األعراض الممكنة يرجى التصال
الخدمة الطبية بخصوص أية أعراض أخرى شديدة أو مقلقة 

.بالنسبة لك

، احِص عندما يكون المولود الجديد أو الرضيع نا: كيف تعرف معدل التنفس لطفلك1
ً
ئما

ي ترتفع فيها معدته وتهبط خالل 
ارتفاع وهبوط واحد يساوي نفس. ثانية30عدد المرات الث 

طفلك عندما يتعرض. ضاعف الناتج لتحصل عىل معدل التنفس خالل دقيقة واحدة. واحد

ي التنفس، يمكن أن يتنفس أرسع
.لمشاكل فز

ّ االتصال بمقدم الخدمة الصحي
ة متى يجب علي

للرضيع أو الطفل؟

الطفل يجب عليك التصال بمقدم الخدمة الصحية للرضيع أو 
وس كوفيد  :التالية19إذا ظهر عليه أي من أعراض فتر

أو أعىل( مئوية 37.8°)درجة فهرنهايت 100حرارة •
ي الستيقاظ •

نعاس شديد أو صعوبة فز
الضطراب أو التهيج أو التشوش•
فقدان جديد لحاسة الذوق أو الشم•
:فأي من األشياء التالية الجديدة أو الخارجة عن المألو •

oألم المعدة أو البطن
oالصداع
oاحتقان أو رشح األنف
oالسعال أو التهاب الحلق
ي العضالت•

ألم غتر محدد فز
الدوار أو التقيؤ•
اإلسهال•
(قلة التغذية لألطفال الرضع)ضعف الشهية •
ي يمكن أن تظهر كما ي•

ي التنفس والث 
:ىلي صعوبة فز

oمثل1تنفس أرسع:
ي الدقيقة للرضيع بعم60أكت  من •

2-0ر نفس فز
شهر

ي الدقيقة للرضيع بعم50أكت  من •
ر نفس فز

شهرين وحث  عام واحد
ي الدقيقة للرضيع بعم40أكت  من •

ر عام نفس فز
ز  واحد وحث  عامير

oشفط المعدة أكت  من المعتاد عند التنفس
o سحب الجلد إىل الداخل حول األضالع وعظم

قوة مع كل نفس الت 
oالتدىلي أو الجلوس والذراعان مضغوطان عل سطح

ي التنفس
صلب للمساعدة فز

oتوسع فتحات األنف

؟911متى أحتاج لالتصال ب 

Guidance for Infants and Children: 1 month to 17 years old

When do I call 911?

ّ االتصال ب 
؟911متى يجب علي من أجل طفلي

 إذا كان
ً
لديه  أي يحتاج الرضيع أو الطفل للمساعدة الطبية فورا

من األعراض التالية
.ثانية أو أكت  15توقف عن التنفس لمدة •
ي التنفس مثل اللهاث من أجل ا•

لهواء، صعوبة شديدة فز
ختر أو أو الصفتر الشديد أو توسع فتحات األنف أو الش

ي أو الكالم دون أخذ نفس
.انعدام القدرة عىل المش 

ز •  ما يالحظ حول الشفتير
ً
ازرقاق الجلد وخصوصا

 عىل ألوا. واألظافر واللثة
ً
ة قد ل يكون ذلك مرئيا ن البش 

الغامقة، ولذلك ركز انتباهك عىل تنفس الطفل
.وسلوكه

ي الصدر ل يزول•
ألم أو ضغط فز

الترصف بشكل مشوش ومهتاج•
.غتر واٍع ول يستيقظ إل بصعوبة بالغة•
اختالجات أو نوبات تشنجية جديدة أو تسوء أكت  •

ة ، أخثر عامل المقسم أنك تطلب رعاية طبي911إذا اتصلت ب 
 ب كوفي

ً
19دلرضيع أو طفل مصاب أو يمكن أن يكون مصابا


