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Zdobycie odpowiedniego zaopatrzenia w czasie pandemii może być trudne. Możesz się 
przygotować, gromadząc środki i produkty, których będziesz potrzebować, zanim 
urodzisz dziecko. Niektóre grupy społecznościowe, świadczeniodawcy opieki zdrowotnej, 
regionalne ośrodki opieki zdrowotnej i firmy ubezpieczeniowe oferują kwalifikującym się osobom 
wyprawkę za darmo lub po obniżonej cenie. Porozmawiaj ze swoim lekarzem, pielęgniarką, 
położną lub doulą o tym, jakich produktów będziesz potrzebować i gdzie je zdobyć. Odwiedź 
centrum informacji dotyczących COVID-19 stanu New Jersey: https://covid19.nj.gov/.

Oto lista produktów, których możesz potrzebować na początek:

Możesz również potrzebować dodatkowych materiałów wspierających Ciebie i Twojego 
noworodka w domu. Oto przykładowe zasoby, o których możesz porozmawiać ze swoim 
lekarzem, pielęgniarką, położną lub doulą:

• Przejrzyj listę najczęstszych objawów COVID-19 u dorosłych i niemowląt. Pamiętaj, że 
możesz chorować na COVID-19 i nie mieć żadnych objawów. Skontaktuj się z 
lekarzem lub pielęgniarką natychmiast, jeśli zauważysz jakiekolwiek objawy.

• Zapoznaj się z POPORODOWYMI znakami ostrzegawczymi, aby dowiedzieć się, czy 
objawy, które odczuwasz po porodzie, na przykład nieustępujący ból głowy lub gorączka 
powyżej 100,4°F, nie oznaczają czegoś poważniejszego. Skontaktuj się z lekarzem lub 
pielęgniarką natychmiast, jeśli zauważysz jakiekolwiek z tych objawów.

• Dowiedz się więcej o zaburzeniach nastroju i zaburzeniach lękowych i skontaktuj się    
z lekarzem lub pielęgniarką natychmiast, jeśli zauważysz jakiekolwiek z tych objawów. 
Dołącz do grupy wsparcia oferowanej przez organizację Postpartum Support 
International NJ zapewniającą wsparcie poporodowe, konsorcja na rzecz zdrowia 
matki i dziecka (w północnym NJ i południowym NJ) lub przez lokalny szpital. 

Ciąża podczas pandemii COVID-19: Produkty i zasoby, których 
możesz potrzebować w trakcie ciąży i po porodzie

Chusteczki nawilżane 
Pieluchy

Wkładki laktacyjne i maść do 
pielęgnacji brodawek sutkowych,   
w przypadku karmienia piersią

Laktator
Pojemniki do przechowywania 
mleka, w przypadku odciągania

Mleko modyfikowane i butelki, w 
przypadku odciągania lub karmienia 
mlekiem modyfikowanym

Maseczki

Środek do dezynfekcji rąk lub mydło 
Poporodowe butelki do 
podmywania
Produkty higieniczne, takie jak 
podpaski

Środki na zaparcia
Termometery, dla dorosłych i 
niemowląt

Ciśnieniomierz, jeśli będziesz 
mierzyć ciśnienie w domu

Baterie do ciśnieniomierza

https://covid19.nj.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/groups/families-children.html
https://www.lamaze.org/Giving-Birth-with-Confidence/GBWC-Post/do-you-know-these-deadly-post-birth-warning-signs
https://nj.gov/health/fhs/maternalchild/mentalhealth/about-disorders/
https://psichapters.com/nj/
https://psichapters.com/nj/
https://www.partnershipmch.org/programs/ppd/
https://www.snjpc.org/what-we-do/for-families/postpartum-wellness-initiative/pwi.html
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• Dowiedz się, jak mierzyć w domu ciśnienie krwi lub temperaturę.

• Dowiedz się, jak prawidłowo liczyć ruchy dziecka w domu od 27. tygodnia ciąży                  
(trzeciego trymestru).

• Dowiedz się, jak sprawdzać 
pieluchę dziecka, aby zobaczyć, 
czy otrzymuje wystarczającą ilość 
mleka.

• Przestrzegaj zasad bezpiecznego 
snu dla niemowląt, zapoznając się 
z zaleceniami Back to Sleep.

• Skontaktuj się z pielęgniarką lub 
konsultantką laktacyjną, jeśli 
potrzebujesz pomocy przy karmieniu 
piersią w domu. Niektóre usługi 
mogą być dostępne bezpłatnie.

• Dołącz do grupy wsparcia dla nowych rodziców lub matek karmiących. Oto kilka grup 
wsparcia na początek: ZipMilk w północnym NJ, w środkowym NJ oraz w południowym NJ.

• Rozważ opcje antykoncepcji. W ciągu ostatnich czterech tygodni ciąży porozmawiaj       
ze swoim lekarzem, położną lub pielęgniarką o metodach odpowiednich dla Ciebie.

• Odwiedź witryny New Mom Health i Sister Song, aby dowiedzieć się więcej o 
rekonwalescencji, karmieniu piersią, bólu piersi, antykoncepcji, o tym, kiedy wezwać 
pomoc i o wielu innych kwestiach.

• Zarządzaj stresem i niepokojem wywołanym przez pandemię, korzystając z zasobów 
Centrum Kontroli i Zapobiegania Chrobom (CDC) oraz NJ 2-1-1.

• Zapoznaj się z Przewodnikiem po zasobach dostępnych w New Jersey, aby uzyskać 
informacje m.in na temat lokalizacji banków żywności, mieszkań w ramach programów 
interwencyjnych oraz wsparcia w przypadku problemów finansowych.

Niniejsza publikacja jest wspierana przez agencję ds. zasobów i usług zdrowotnych (Health Resources and 
Services Administration, HRSA) amerykańskiego Departamentu 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/.

Ciąża podczas pandemii COVID-19: Produkty i zasoby, których możesz potrzebować w trakcie 
ciąży i po porodzie

https://www.greaternewarkhcc.org/patient-education-materials
https://countthekicks.org
https://www.greaternewarkhcc.org/patient-education-materials
https://www.greaternewarkhcc.org/patient-education-materials
https://safetosleep.nichd.nih.gov
https://www.nursefamilypartnership.org/first-time-moms/
https://www.zipmilk.org
https://www.zipmilk.org
https://www.partnershipmch.org/programs/support-group/
https://cjfhc.org/upcoming-educational-programs-2/
https://www.snjpc.org/what-we-do/for-providers/postpartum-wellness-initiative-for-south-jersey-test.html
https://www.bedsider.org/es/birth-control?show_locale_confirmation=true
https://newmomhealth.com
https://www.sistersong.net/events
https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/cope-with-stress/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.nj211.org/covid-19-and-mental-health
https://61e720d5-96ee-4948-97a7-064ba19e83f6.filesusr.com/ugd/8ca7d9_96e063ee6aa34ddea6b2569647db59dc.pdf
https://www.hrsa.gov/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=HRSA%20website
https://www.hrsa.gov/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=HRSA%20website
https://www.nj.gov/health/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=NJDOH%20website
https://www.nj.gov/health/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=NJDOH%20website
http://bit.ly/GovNJDOH
http://bit.ly/GovHRSA

