
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು COVID-19  
(ಕ�ೂ�ವಿಡ್ -19) ಸಂದರಭಿದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಸಬ��ಕಾದ ಮಾಗಭಿಸೂಚಿಗಳು: 

1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿ ಹಾಗು ಸ�ೋ�ಪ್ ಮತುತು ನ�ರಿನಂದ ಆಗಾಗ�ಗೆ 
ಕ�ೈಗಳನುನು ತ�ೋಳ�ಯಿರಿ.

2. ನಮ್ಮ ಕಣುಣು, ಮೋಗು ಮತುತು ಬಾಯಿಯನುನು ಮುಟುಟುವುದನುನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

3. ಕ�ಮು್ಮವಾಗ ಮತುತು ಸಿ�ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನುನು 
ನಮ್ಮ ತ�ೋ�ಳಿನಂದ ಅಥವಾ ಕರವಸ್ತ್ರದಂದ ಮುಚ್ಚಿಕ�ೋಳಿಳಿ. 
ಬಳಸಿದ ಕರವಸ್ತ್ರವನುನು ತಕ್ಷಣವ�� ವಿಲ��ವಾರಿ ಮಾಡಿ 
ಅಥವಾ ತ�ೋಳ�ದು ಶುಭ್ರವಾಗಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಕ�ೈಯನುನು 
ಸ್್ವಚ್ಛಗ�ೋಳಿಸಿ.

4. ಕುಟುಂಬ ಸ್ದಸ್್ಯರು ತಾಯಿಯ ಆಹಾರ, ಮಾನಸಿಕ 
ಸಾ್ವಸ್್ಥ್ಯ, ದ�ೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕ� ಮತುತು ನದ�್ರಯ ಬಗ�ಗೆ ಕಾಳಜಿ 
ವಹಿಸ್ಬ��ಕು.

6. ಆಸ್ಪಿತ�್ರಗ� ಹ�ೋ�ಗುವ ಮುನನು, ತುತಾತಾಗಿ ಸ್ಂಪರ್ತಾಸ್ಬಹುದಾದವರ ಮಾಹಿತಿ, ಅಗತ್ಯ 
ದಾಖಲ� ಪತ್ರಗಳಾದ ಪ್ರಸ್ವಪೂವತಾ ಆರ�ೈಕ� ಪತ್ರಗಳನುನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿಸಿಕ�ೋಳಿಳಿ. 
ಹ�ೋ�ಗುವ ಮುನನು ಆಸ್ಪಿತ�್ರಗ� ಒಮ್್ಮ ಕರ� ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿಕ�ೋಳಿಳಿ.

5. ನಮಗ� ಕ�ಮು್ಮ, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತ�ೋಂದರ� ಇದ್ದಲ್ಲಿ  
ಸ್್ವ-ಇಚ�್ಛಯಿಂದ ಮನ�ಯಲ�ಲಿ� ಇರಿ ಮತುತು ತಕ್ಷಣ ಹತಿತುರದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ��ಂದ್ರಕ�ಕೆ ಭ��ಟಿ ನ�ಡಿ.

7. ಮಗು ಹುಟಿಟುದ ಒಂದು ಗಂಟ�ಯೊಳಗ� ಮಗುವಿಗ� ಎದ�ಹಾಲು ಉಣಿಸಿ. ನಮ್ಮ 
ಅನಾರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರಣ  ಎದ� ಹಾಲು ಉಣಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದದ್ದಲ್ಲಿ, ಎದ� 
ಹಾಲನುನು ಶ��ಖರಿಸಿ ಇಡಿ. ಶ��ಖರಿಸಿಟಟು ಎದ� ಹಾಲನುನು ದಾದಯರು ಮಗುವಿಗ� 
ನ�ಡುತಾತುರ�.*

8. ಹುಟಿಟುದ ಮಗುವಿನ ತೋಕ ಕಡಿಮ್ಯಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗರೋ ಮಾದರಿ ಆರ�ೈಕ� ಮಾಡಿ 
ಅಂದರ� ಮಗುವನುನು ತಾಯಿಯ ಎದ� ಮ್�ಲ� ಹಾರ್ಕ�ೋಂಡು ಆರ�ೈಕ� ಮಾಡಿ.

9. ನಮಗ� ಅನಾರ�ೋ�ಗ್ಯದ ಕಾರಣದಂದಾಗಿ ಮಗುವಿಗ� ಎದ� ಹಾಲು ಉಣಿಸ್ಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗದದ್ದಲ್ಲಿ, ವ�ೈದ್ಯರ ಸ್ಲಹ�ಯ ಮ್�ರ�ಗ� ಬ��ರ� ತಾಯಂದರು ದಾನ 
ಮಾಡಿದ ಪಾಶಚಿರಿ�ಕರಿಸಿದ ಎದ� ಹಾಲನುನು ಮಗುವಿಗ� ನ�ಡಿ.

10. ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗ� ಎದ� ಹಾಲು ಉಣಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಹ�ಚ್ಚಿನ ಎದ� ಹಾಲು 
ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನುನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

*ಎದ�ಹಾಲನುನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾತಾವರಣದ ಉಷಣುತ�ಯಲ್ಲಿ 4-6 ಗಂಟ�ಗಳವರ�ಗ�, ರ�ಫ್್ರಜರ��ಟರಿನಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟ�ಗಳವರ�ಗ� ಹಾಗೋ ಫ್್ರ�ಜರ್ (18° C to 20° C) ನಲ್ಲಿ  
3 ತಿಂಗಳವರ�ಗ� ಶ��ಖರಿಸಿ ಇಡಬಹುದಾಗಿದ�.
ಎದ� ಹಾಲನುನು ಶ��ಖರಿಸ್ುವ ಮುನನು ತಾಯಿಯು ತನನು ಕ�ೈ ಹಾಗೋ ಸ್ತುನಗಳನುನು ತ�ೋಳ�ದುಕ�ೋಳಳಿಬ��ಕು ಮತುತು ಮಾಸ್ಕೆ ಧರಿಸ್ಬ��ಕು. ಹಾಲು ಶ��ಖರಿಸ್ಲು ಬಳಸಿದ 
ಉಪಕರಣಗಳನುನು ಪ್ರತಿ� ಬಳಕ�ಯ ನಂತರವೂ ಸ�ೋ�ಂಕುನವಾರಕಗಳನುನು ಬಳಸಿ ಸ್್ವಚ್ಛಗ�ೋಳಿಸ್ಬ��ಕು.



ಕ�ೂ�ವಿಡ್-19 ಸ�ೂ�ಂಕು ಇರುವ ಅಥವಾ ಕ�ೂ�ವಿಡ್-19 ಶಂಕಿತ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಹಾಲುಣಿಸುವ 
ತಾಯಂದಿರು ಮತುತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗ� ಮಾಗಭಿಸೂಚಿಗಳು:

1. ಪ್ರಸ್ುತುತ ಪುರಾವ�ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಭತಾಧಾರಣ� ಅಥವಾ ಮಕಕೆಳಿಗ� ಎದ�ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ುವುದರಿಂದ 
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಸ�ೋ�ಂಕು ಹರಡುವುದಲಲಿ. ಆದರೋ, ಹ�ರಿಗ�ಯ ನಂತರ ತಾಯಿಯ ಉಸಿರಾಟದ 
ಮುಖಾಂತರ ಮಗುವಿಗ� ಸ�ೋ�ಂಕು ಹರಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಗು ಮತುತು ತಾಯಿ ಬ��ರ� ಬ��ರ� 
ಇರುವುದಾದರ�, ವ�ೈದ್ಯರ ಸ್ಲಹ� ಪಡ�ದು, ಮುನ�ನುಚಚಿರಿಕ�ಯನುನು ವಹಿಸಿ, ಹುಟಿಟುದ ಒಂದು ಗಂಟ�ಯ 
ಒಳಗಾಗಿ ಎದ�ಯ ಹಾಲನುನು ಕ�ೋಡಲು ಆರಂಭಿಸ್ಬಹುದು. 

a) ಮಗುವಿಗ� ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತಿನನುಸ್ುವಾಗ ಅಥವಾ ನಕಟ ಸ್ಂಪಕತಾ ಹ�ೋಂದುವಾಗ, ಮುಖಕ�ಕೆ 
ಮಾಸ್ಕೆ ಧರಿಸ್ಬ��ಕು. 

b) ಮಗುವಿಗ� ಹಾಲುಣಿಸ್ದರುವಾಗ, ಆರು ಅಥವಾ ಆರರ್ಕೆಂತ ಹ�ಚುಚಿ ಅಡಿ ಅಂತರವನುನು 
ಮಗುವಿನಂದ ಕಾಯು್ದಕ�ೋಳಳಿಬ��ಕು.

c) ಮಗುವನುನು ಎತಿತುಕ�ೋಳ್ಳಿವ ಅಥವಾ ಹಾಲುಣಿಸ್ುವ ಮುನನು ಮತುತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ�ೈಯನುನು 
ಚ�ನಾನುಗಿ ತ�ೋಳಿದುಕ�ೋಳಳಿಬ��ಕು.

d) ನ�ವು ಓಡಾಡುವ ಜಾಗಗಳನುನು ಆಗಾಗ�ಗೆ ಸ್್ವಚ್ಛಗ�ೋಳಿಸ್ುತಿತುರಬ��ಕು.

ನ�ವು ಮತುತು ಮಗು ಒಟಿಟುಗ� ಇಲಲಿದದ್ದರ�, ಕುಟುಂಬದ ಸ್ದಸ್್ಯರು ಅಥವಾ ನಸ್ತಾ ಎಲಾಲಿ ಮುನ�ನುಚಚಿರಿಕ�ಗಳನುನು 
ಅನುಸ್ರಿಸಿ ಮಗುವಿಗ� ಶ��ಖರಿಸಿದ ಎದ� ಹಾಲನುನು ನ�ಡಬಹುದು.

2. ಅನಾರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರಣ  ಎದ� 
ಹಾಲನುನು ತ�ಗ�ದುಕುಡಿಸ್ಲು 
ಆಗದದ್ದಲ್ಲಿ, ಮಗುವಿಗ� 
ಪಾಶಚಿರಿ�ಕರಿಸಿದ ಹಾಲನುನು 
ವ�ೈದ್ಯರ ಸ್ಲಹ�ಯಂತ� 
ನ�ಡಬಹುದು.

ಈ ಮಾಗತಾಸ್ೋಚ್ಗಳನುನು ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ್ಂಸ�್ಥ ಮತುತು ಭಾರತಿ�ಯ ವ�ೈದ್ಯರ್�ಯ 
ಸ್ಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಗತಾದಶತಾನದ ಆಧಾರದ ಮ್�ಲ� ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಲಾಗಿದ�. 

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ 19 ಕ�ಕೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದ�� ಪ್ರಶ�ನುಗಳಿದ್ದರ�, 24x7 ಸ್ಹಾಯವಾಣಿ 1075 
(ಉಚ್ತ ಕರ�)/104 (ಉಚ್ತ ಕರ�) ಅಥವಾ 080-46848600/66692000, 9745697456 
ನಂಬರಿಗ� ಕರ� ಮಾಡಿ.

ಯಾವುದ�� ಆತಂಕ ಮತುತು ಮಾನಸಿಕ ಒತತುಡಗಳಿಗ� ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ಸ್ಲಹ� ಪಡ�ಯಲು 
8105711277 ಅಥವಾ 080-46110007 (ಉಚ್ತ ಕರ�) ನಂಬರಿಗ� ಕರ� ಮಾಡಿ.


