التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-
こう

～ للنساء الحوامل ～
آثار العدوى على الحمل
حتىًهذهًاللحظةًً،عالماتًتطوروشدةًالمرضًالناتجًعنًعدوىًالفيروسًالتاجيًعندًالنساءً
الحواملًخاللًالثلثًالثالثًمنًالحملًتعدًمشابهةًللعالماتًعندًالنساءًالغيرًحوامل .هناكً
تقاريرًخارجيةًعنًانتقالًالعدوىًمنًاألمًالمصابةًإلىًالجنين ,ولكنًالًتوجدًحاالتًاختاللً
فيًصحةًاألجنةًأوًوالدةًجنينًميتًأوًحتىًإجهاض .ونتيجةًلذلكً،فإنًالقلقًالمفرطًغيرً
ضروريًحتىًلوًكنتًحامالً.

العمل

تدابير الوقاية اليومية
عادةًً،هناكًدائماًخطرًازديادًحالةًااللتهابًالرئويًحدةً
وخطورةًعندًالمرأةًالحامل.
يُرجىًاالستمرارًفيًتجنبًالتجمعاتً،اغسليًيديكً
بانتظامً،واعتنيًبحالتكًالصحيةًالعامة.

يرجىًمنكًاتباعًًماًيلي :تجنبًاألماكنًالمغلقةًًً
مراعاةًالتباعدًاالجتماعيً
تجنبًاألماكنًالمزدحمةًًً
(تجنبًاألماكنًالتيًقدًيحدثًبهاًتواصلًعنًقربًمعً
اآلخرين).

للنساءًالعامالت ,وبناءًعلىً
حالتكنًالصحيةًيرجىًالتشاورً
معًربًالعملًعنًبعضً
األمورًمثلًتغييرًأوقاتًالعملً
لتجنبًازدحامًالمواصالت,
العملًعنًبعد ,أوًطلبًإجازة.

تبذل وزارة الصحة والعمل والرعاية االجتماعية كل جهد
ممكن لضمان راحة البال والسالمة لجميع النساء الحوامل
المزيد من المعلومات للنساء الحوامل بشأن التدابير الوقائية ،والفحوصات الطبية  ،والتعليمات في حالة الحمى متاحة على الجانب الخلفي من الورقة .المزيد من المعلومات العامة
والتفاصيل عن الفيروس التاجي متاحة أيضا على الصفحات الرئيسية لوزارة الصحة والعمل والرعاية االجتماعية وكذلك بعض جمعيات األكاديمية التي نتعاون معها.
وزارة الصحة والعمل والرعاية االجتماعية
」فيروس كورونا الجديد سؤال و جواب 「
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00014.html

الجمعية اليابانية لألمراض المعدية المرتبطة بأمراض النساء والتوليد
」معلومات فيما يتعلق بفيروس كورونا الجديد ( (COVID-19للحوامل  /النساء اللواتي يتوقعن أن يصبحن حوامل )يتم تحديثه بناءً على الحالة)「
http://jsidog.kenkyuukai.jp/information/

(متوفر باللغة اليابانية فقط)

※يرجى مالحظة أن هذه النشرة تم إنشاؤها باستخدام المعلومات المتاحة اعتبارا من  1أبريل  .2020وسيتم توفير التحديثات مع تغير الوضع.

يتبع

◆ االحتياطات الموصى اتباعها
 تجنبًاألماكنًالمغلقةً
 يرجىًغسلًاليدينًبالماءًوالصابونًباستمرار .كماًويرجىًً
ًمراعاةًالتباعدًاالجتماعيً(تجنبًاألماكنًالتيًقدًيحدثًبهاً
 تجنب األماكنًالمزدحمةًًً
تواصلًعنًقربًمعًاآلخرين؛ًمثلًالمحادثاتًالجانبيةًأوًالخطاباتًالعلنية).
 إذاًاش ُتبهًبإصابةًشخصًماًبالمنزلًبالفيروسًالتاجيً،يرجىًتجنبًأيًاتصالًمباشرًوذلكً
بالعيشًفيًغرفًمنفصلة ,ويرجىًتجنبًمشاركةًالمناشفًواألوانيًالمنزلية.

◆ًفيًحالةًظهورًالحمىًأوًأيًأعراضًأخرى


يرجى من أية امرأة حامل تعاني من أعراض نزلة برد خفيفة نسبيا ً (حمى أو سعال) االتصال
فوراً بمراكز االستشارات لألشخاص المحتمل اصابتهم بـمرض كوفيد19-للحصول على
االستشارة الالزمة .أصبحًاختبارًالكشفًعنًفيروسًالكورونا ( )PCRمتاحاًفيًالجمعيةًالطبيةً
التابعةًللمحافظةًفيًأوًفيًبعضًالعياداتًالمحليةًفيًبعضًالمحافظاتً(تم التحديث في  8مايو)

<بخصوص فحص ما قبل الوالدة>
 إذا كنت على اتصال وثيق مع شخص مصاب بمرض كوفيد ,19-أو إذا كنت تشكين في إصابة
شخص ما في المنزل ،يرجى االتصال الستشارة طبيبك قبل إجراء أي فحوص لما قبل الوالدة.
 إذا كان هناك احتمال أن تكوني قد أصبت بالفعل بـكوفيد ،19-يرجى االمتناع فورا عن الذهاب
لعمل أية فحوصات لما قبل الوالدة .وبدالً منًذلكًً،استشيريًمراكزًاالستشاراتًلألشخاصً
المحتملًاصابتهمًبـمرضًكوفيد19-أوالً،ثمًبعدًذلكً،يرجىًاستشارةًطبيبكًالخاص.
<فيما يتعلق بالوالدة>
 تعملًكلًمحافظةًعلىًتهيئةًبيئةًللوالدةًالهادئةًواآلمنةًللنساءًالحواملًالمصاباتًبـمرضً
كوفيد .19-إذاًكنتيًمصابةًبالفعلً،يرجىًاالتصالًبطبيبك الخاص لالستفسارًعنًالوالدة.
※ يتمًنشرًالمزيدًمنًالمعلوماتًحول مرضًكوفيد 19-ومعلوماتًمهمةًحولًًمراكزًاالتصالًوالدعمًمتعددةًاللغاتًلألجانبًعلىًموقعًمؤسسةً SHARE

اإللكتروني.

https://share.or.jp/english/news/covid-19_information_for_foreigners_b#multi

◆ للنساءًالعامالت


بناءًعلىًحالتكنًالصحيةًوالجسديةًيرجىًالتشاورًمعًربًالعملًعنًبعضًاألمورًمثلًتغييرًأوقاتًالعملً
لتجنبًازدحامًالمواصالت ,العملًعنًبعد ,أوًاألمورًالمتعلقةًبالراتبًخاللًإجازةًاألمومة

※طلبًللتعاونًموجهًمنًوزارةًالصحةًوالعملًوالرعايةًاالجتماعيةًًإلىًنقاباتًالعاملين
طلبتًوزارةًالصحةًوالعملًوالرعايةًاالجتماعيةًمنًالنقاباتًالعملًعلىًإنشاءًنظامًعملًجديدًيتماشىًمعًالظرفًالراهنًالمتمثلً
ﺑﺎﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌدوى ﺑﺎﻟﻔﯾروﺳﺎت اﻟﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﺣواﻣل أﺧذ اﻹﺟﺎزات ﺑطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ.
※ ﯾﺗم ﻧﺷر اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ واﻷﺟوﺑﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﯾروس اﻟﺗﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
• اإلجازاتًالمدفوعةًواإلجازةًالسنويةًالمدفوعةًحسبًقانونًمعاييرًالعمل.
• خياراتًالعملًالمرنةً(العملًعنًبعدً،وًتغييرًأوقاتًالعملًلتجنبًازدحامًالمواصالت) للمساعدةًفيًمنعًالعدوى.
・ ُتس َتحقًإجازةًإضافيةًمدفوعةًاألجرًفيًحالةًاإلغالقًالطارئًلرياضًاألطفالًوالمدارس.
آخر تحديث 1 :أبريل 2020
تمتًالترجمةًمنًخاللًمشروعًمشتركًلقسمًالصحةًالمجتمعةًوالعالميةً،كليةًالطبًللدراساتًالعلياً،جامعةًطوكيو ,وًمؤسسةًخدمات ًمنًأجلًًالصحةًفيًالمناطقًاآلسيويةًواألفريقيةً
(.)SHARE

