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פן ההעברה בין בני אדם הוא ו ההנחה היא כי א .פן ההעברה של נגיף הקורונהוידוע מספיק על א עדיין לא
 התעטשות בדומה לנגיפים אחרים של מחלות דרכי הנשימה. ו/או  בעיקר העברה טיפתית בעת שיעול

  הנגיף (, SARS-כגון ה)וזנים אחרים של קורונה  COVID-19העברה של הנגיף  במחקרים המעטים אשר בחנו
 האם.מעבר של הנגיף לחלב ל אין מידע בנוגע  םעם זאת, נכון להיובחלב האם.  לא נמצא

כי ארגון הבריאות העולמי קובע בהינתן שיעורי העברה נמוכים של נגיפי מחלות דרכי הנשימה לחלב אם, 
 .יכולות להניק COVID-19אמהות עם 

להניק או  לאתנתן המלצה  בלבד נדיריםבמקרים  חלב אם מעניק הגנה חיסונית בפני מחלות זיהומיות רבות.
אין הנחיות ספציפיות להנקה בעבור אימהות עם נגיפים דומים ממשפחת  CDC-ל להזין עם חלב אם שאוב.

 .MERSאו   SARSכגון:  ,הקורונה

 :COVID-19 הנקה ווירוס לגבי CDC -ה הנחיותלהלן 

 :זהירות למניעת הדבקת תינוקהההנגיף או חולה לנקוט בכל אמצעי  הנושאת אתמניקה אם  .1

שניות או חיטוי   20שטיפת ידיים במיים וסבון למשך  -  התינוקבכל מגע עם שמירה על הגיינה  •
 אלכוהול.  95%-60%המכיל בין  חומר חיטויהידיים ב

 בזמן ההנקההמכסה את האף והפה  חבישת מסכת פנים •

 בידוד משאר בני המשפחה, כולל מהתינוק, למעט בזמן ההנקה •
 

 :מזינה את תינוקה באמצעות חלב אם שאוב האםו במידה .2

 חלקיה וכן הבקבוקים  עם המשאבה,מגע כל ידיים לפני להקפיד על שטיפת  יש  •

במגע עם חלב אם, ולחטא את   וכל החלקים שבאשל  יסודי לודא ניקוילאחר השאיבה יש  •
   המשאבה כולה בהתאם להוראות היצרן

 על ידי מטפל בריא ככל הניתן אכלת התינוק בחלב האם השאוב תעשה ה •
 

 האישפוז בבית החולים: אפשרויות בעת  .3

האמא והתינוק ישהו באותו החדר )ללא מטופלות נוספות בחדר(. התינוק יהיה   -  ביות מלא •
הזהירות )שמירה על  אמצעי מטרים ממיטת האם והאם תקפיד על כל  6בעריסה במרחק 

הגיינה ולבישת מסיכת פנים בעת מגע ישיר על התינוק(. במצב אידיאלי, יהיה מטפל בריא 
 אשר יטפל בתינוק.  נוסף

 / לאמהות המעוניינות להניק – והתינוק לצורך טיפול רפואי באםהפרדה זמנית של האם  •
לשאוב את החלב על מנת לבסס ולשמור על אספקת החלב שלהן. יש מומלץ  להמשיך להניק

 . 2להקפיד על ההנחיות לשאיבה בסעיף 
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