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W czasie ciąży otrzymasz informacje o tym, jak może wyglądać opieka w czasie pandemii, 
ale nadal możesz mieć pytania. Ważne jest, by zapisywać swoje pytania i rozmawiać ze 
swoim lekarzem, pielęgniarką, położną lub doulą, aby uzyskać potrzebne informacje.

Najlepszym sposobem na przygotowanie się do narodzin dziecka jest zadawanie pytań, 
gdy tylko się nasuną. Oto lista pytań, które możesz zadać podczas następnej wizyty. Na 
końcu dodaj swoje własne pytania. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
informacyjnej stanu New Jersey na temat COVID-19 pod adresem: https://covid19.nj.gov/.

Czy jestem w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na COVID-19, 
ponieważ jestem w ciąży?

Jakie są typowe objawy COVID-19?

Co powinnam zrobić, jeśli mam któryś z tych objawów?

Jeśli mam COVID-19, jak wpłynie to na moją ciążę, poród i dziecko?

Czy przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19 jest bezpieczne, jeśli 
zamierzam zajść w ciążę lub już jestem w ciąży?

Jak zmieni się opieka nade mną podczas pandemii?

Czy w razie problemu lub nagłego wypadku po godzinach pracy gabinetu 
jest ktoś, do kogo mogę zadzwonić? Jeśli nie, to co powinnam zrobić?

Czy mogę zabrać ze sobą kogoś, przychodząc do gabinetu na zwykłą 
wizytę? A co z przyprowadzeniem kogoś na wizytę w nagłym wypadku?

Czy mogę brać udział w zajęciach dotyczących porodu lub rodzicielstwa?

Czy w czasie pandemii muszę zmienić swoje plany dotyczące miejsca         
i sposobu urodzenia dziecka?

Jak z powodu pandemii zmieniły się zasady w szpitalu lub miejscu,           
w którym planuję urodzić dziecko?
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Czy na czas porodu będę musiała założyć maseczkę? Czy podczas 
porodu będę mogła się poruszać, np. chodzić po korytarzu?

Podczas porodu oraz po porodzie może być ze mną jedna osoba 
wspierająca (np. małżonek, partner, członek rodziny lub przyjaciel). Moja 
doula również może być ze mną. Czy mogę mieć innych gości?

Czy przed urodzeniem dziecka muszę wykonać test w kierunku 
COVID-19? 

Czy osoba, która mnie wspiera, musi zostać poddana badaniu w kierunku 
COVID-19?

Jak często pracownicy szpitali i gabinetów lekarskich są badani w kierunku 
COVID-19?

Czy podczas porodu moja osoba wspierająca musi być cały czas przy 
mnie, czy też może wyjść i wrócić?

Z kim mogę porozmawiać, jeśli martwię się o to, jak jestem traktowana?

Czy podczas pandemii można bezpiecznie karmić dziecko piersią?

Co powinnam zrobić, aby przygotować się do powrotu z dzieckiem do domu?

Co mogę zrobić, jeśli martwię się o bezpieczeństwo moje lub mojego 
dziecka w domu?
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Niniejsza publikacja jest wspierana przez Administracja Zasobów i Usług Zdrowotnych (Health Resources and 
Services Administration, HRSA) amerykańskiego Departament Zdrowia i Usług Społecznych (Department of 
Health and Human Services, HHS) jako część przyznanej nagrody o wartości 10 361 110,00 USD. Treść 
pochodzi od autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska ani reklamy HRSA, HHS ani rządu amerykańskiego.

Jeśli nie masz świadczeniodawcy opieki zdrowotnej, znajdź nawigatorów społeczności lub osoby 
odpowiedzialne za śledzenie kontaktów tutaj: https://211.unitedway.org/services/covid19. Znajdź usługi 
tłumaczenia lub TTY tutaj: https://www.nj.gov/humanservices/ddhh/services/caption/.
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