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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS: 
Breastfeeding and COVID-19 
For health care workers 
(28 April 2020)

Preface

This FAQ complements the WHO interim guidance: Clinical management of severe acute respiratory 
infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected  
(13 March 2020 -  www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-
respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected 
to questions that have arisen about the recommendations. 

i. the available evidence regarding transmission risks of COVID-19 through breastmilk; 
ii. 
iii. 

The FAQ also draws on other WHO recommendations on Infant and Young Child Feeding and the Interagency 
Working Group Operational Guidance on Infant and Young Child Feeding in Emergencies. A decision tree shows 
how these recommendations may be implemented by health workers in maternity services and community 

 www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-breastfeeding

1. Can COVID-19 be passed through breastfeeding?

The COVID-19 virus has not, to date, been detected in 

COVID-19. It appears unlikely, therefore, that COVID-19 
would be transmitted through breastfeeding or by giving 
breastmilk that has been expressed by a mother who 

suspected COVID-19. 

2. In communities where COVID-19 is prevalent, 
should mothers breastfeed?

Yes. In all socio-economic settings, breastfeeding 
improves survival and provides lifelong health and 
development advantages to newborns and infants. 
Breastfeeding also improves the health of mothers. 

and breastfeeding has not been detected. There is no 
reason to avoid or stop breastfeeding.

3. Following delivery, should a baby still be 
immediately placed skin-to-skin and breastfed 
if the mother is confirmed/suspected to have 
COVID-19?

Yes. Immediate and continued skin-to-skin care, 
including kangaroo mother care, improves thermal 

regulation of newborns and several other physiological 
outcomes, and is associated with reduced neonatal 
mortality. Placing the newborn close to the mother 
also enables early initiation of breastfeeding which 

breastfeeding substantially outweigh the potential risks 
of transmission and illness associated with COVID-19.

4. If a mother is confirmed/suspected to have 
COVID-19, should she continue breastfeeding?

Yes. The transmission of the COVID-19 virus through 
breastmilk and breastfeeding has not been detected. 
While breastfeeding, a mother should still implement 
appropriate hygiene measures, including wearing a 
medical mask if available, to reduce the possibility of 
droplets with COVID-19 being spread to her infant. 

Mothers and families can be advised that among the few 

have experienced only mild or asymptomatic illness. 

In contrast, there is high quality evidence showing 
that breastfeeding reduces neonatal, infant and 
child mortality including in high resource settings 
and improves lifelong health and development in 
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This is the second edition (version 1.2) of this document for the novel coronavirus SARS-CoV-2, causing COVID-19 
disease. It was originally adapted from the publication Clinical management of severe acute respiratory infection when 
MERS-CoV infection is suspected (WHO, 2019). 

This document is intended for clinicians involved in the care of adult, pregnant and paediatric patients with or at risk for 
severe acute respiratory infection (SARI) when a SARS-CoV-2 infection is suspected. Considerations for paediatric 
patients and pregnant women are highlighted throughout the text. It is not meant to replace clinical judgment or specialist 
consultation but rather to strengthen clinical management of these patients and to provide up-to-date guidance. Best 
practices for infection prevention and control (IPC), triage and optimized supportive care are included. 

This document is organized into the following sections: 
1. Background 
2. Screening and triage: early recognition of patients with SARI associated with COVID-19 
3. Immediate implementation of appropriate infection prevention and control (IPC) measures 
4. Collection of specimens for laboratory diagnosis 
5. Management of mild COVID-19: symptomatic treatment and monitoring 
6. Management of severe COVID-19: oxygen therapy and monitoring 
7. Management of severe COVID-19: treatment of co-infections  
8. Management of critical COVID-19: acute respiratory distress syndrome (ARDS) 
9. Management of critical illness and COVID-19: prevention of complications 
10. Management of critical illness and COVID-19: septic shock 
11. Adjunctive therapies for COVID-19: corticosteroids 
12. Caring for pregnant women with COVID-19 
13. Caring for infants and mothers with COVID-19: IPC and breastfeeding 
14. Care for older persons with COVID-19 
15. Clinical research and speci�c anti-COVID-19 treatments 
Appendix: resources for supporting management of severe acute respiratory infections in children 
 
These symbols are used to �ag interventions: 

 Do: the intervention is bene�cial (strong recommendation) OR the intervention is a best practice statement. 

 Don’t: the intervention is known to be harmful. 

    Consider: the intervention may be bene�cial in selected patients (conditional recommendation) OR be careful when 
considering this intervention. 

 

This document aims to provide clinicians with updated interim guidance on timely, e�ective and safe supportive 
management of patients with suspected and con�rmed COVID-19. It is organized by the patient journey. The de�nitions 
for mild and severe illness are in Table 2, while those with critical illness are de�ned as patients with acute respiratory 
distress syndrome (ARDS) or sepsis with acute organ dysfunction. 

The recommendations in this document are derived from WHO publications. Where WHO guidance is not available, we 
refer to evidence-based guidelines. Members of a WHO global network of clinicians, and clinicians who have treated 
SARS, MERS or severe in�uenza patients, have reviewed the recommendations (see Acknowledgements). For queries, 
please email: outbreak@who.int with “COVID-19 clinical question” in the subject line. 
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Често задавани въпроси:  
Кърмене и COVID-19  
За здравни специалисти 
(28 April 2020)

Предговор

 
(13 Март 2020 -  www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-
respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected 
и отговаря на въпроси, възникнали относно препоръките.

i. Налични доказателства, свързани с риска от предаване на COVID-19;
Защитният ефект на кърменето и контакта кожа-до-кожа;
Вредните ефекти от неправилната употреба на адаптирано мляко при бебета.

Временните насоки и често задавани въпроси отразяват:

ii. 
iii. 

 www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-breastfeeding

1. Може ли COVID-19 да бъде предаден чрез кърмене?

2. 

3. 
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Настоящият документ с често задавани въпроси допълва временните насоки на Световната здравна 
организация: Клинично лечение при тежка респираторна инфекция, когато се подозира COVID-19 

Често задаваните въпроси обхващат и други препоръки на Световната здравна организация относно храненето 
на бебетата и малките деца и оперативните насоки на междуведомствената работна група относно храненето на 
кърмачета и малки деца в извънредни ситуации. Дървото на решения показва как тези препоръки могат да бъдат 
прилагани от здравните работници в родилните звена и общността, като част от ежедневната работа с майки и 
семейства.

Няма данни вирусът COVID-19 да е открит в кърмата 
на нито една от майките с потвърдена положителна 
проба или съмнения за COVID-19. Следователно 
изглежда малко вероятно COVID-19 да се предава 
чрез кърмене или чрез даване на кърма от майка с 
потвърдена проба или съмнения за COVID-19. 
Изследователите продължават да тестват кърма от 
майки с потвърден/ подозиран COVID-19.

В общности, където COVID-19 е широко 
разпространен, трябва ли майките да кърмят?

Да. Във всички социално-икономически условия 
кърменето подобрява преживяемостта и осигурява 
предимства за здравето и развитието през целия 
живот на новородените и бебетата. Кърменето, също 
така, подобрява и здравето на майките. В контраст, 
към момента не е установен случай на предаване на 
COVID-19 чрез кърма или кърмене. Не съществува 
причина кърменето да бъде избягвано.

Трябва ли бебето да бъде поставяно кожа-до-
кожа с майката непосредствено след раждането, 
както и да бъде кърмено, ако майката е с 
потвърдена проба или съмнения за COVID-19?

Да. Непосредственият и продължаващ контакт 
кожа-до-кожа веднага след раждането, включително 
и кенгуру-грижите, подобряват терморегулацията на 
новородените, като имат и множество други 

 

4.   

физиологични ползи, като се свързват и с намаляване 
на неонаталната смъртност. Поставянето на 
новороденото близо до майката подкрепя и ранното 
начало на кърмене, което, от своя страна, също се 
свързва с редуциране на риска от неонатална смърт. 
Многобройните ползи от контакта кожа-до-кожа и 
кърменето значително надвишават потенциалните 
рискове от предаване на заболявания, свързани с 
COVID-19.

Ако майката е с потвърдена положителна проба 
или съмнения за COVID-19, трябва ли да 
продължи да кърми?

Да. Не е установено предаването на вируса COVID-19 
чрез кърмене или хранене на бебето с кърма. По време 
на кърмене, майката трябва да прилага необходимите 
хигиенни мерки, включително носене на медицинска 
маска, ако такава е налична, тъй като това би намалило 
вероятността от предаване на COVID-19 по 
въздушно-капков път. Майките и семействата могат да 
бъдат информирани, че сред малкото случаи на 
потвърдена инфекция COVID-19 при деца, повечето са 
имали само леко или безсимптомно боледуване. В 
контраст, съществуват научни доказателства, сочещи, 
че кърменето намалява неонаталната и детска 
смъртност, включително в среда, разполагаща с 
ресурси и повишава дългосрочните ползи за здравето
и развитието във всяка географска и икономическа 
обстановка.
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5.
 

Какви са хигиенните препоръки за кърмещи майки
с потвърдена проба или съмнения за COVID-19?

Ако майката има потвърдена проба или съмнения за 
COVID-19, тя трябва:

• Да мие често ръцете си с вода и сапун или да 
използва дезинфектант на алкохолна основа, 
особено преди да докосва бебето;

• Да носи медицинска маска, докато храни бебето. 
Важно е да:

    -   Сменя маската си веднага щом е овлажнена
    -   Да изхвърли маската веднага, след като я свали
    -   Да не използва маската повторно
    -   Да не докосва маската в предната част, а да я                
        премахва посредством връзките
    -   Да киха и кашля, покривайки лицето си със   
        салфетка, веднага след това да я изхвърля и да  
        използва алкохолен дезинфектант за ръцете си  
        или да ги измие с чиста вода и сапун.

• Да почиства и дезинфекцира повърхностите 
наоколо регулярно.

 

6. Ако майка с потвърдена проба или съмнения
 за COVID-19 не разполага с медицинска маска, 
следва ли тя все пак да кърми?

Да. Кърменето безспорно намалява неонаталната и 
детската смъртност и осигурява многобройни 
предимства за здравето и развитието на мозъка на 
бебето/ детето. Препоръчва се майките със симптоми 
на COVID-19 да носят медицинска маска, но дори ако 
това не е възможно, кърменето трябва да продължи. 
Други мерки за предотвратяване на 
разпространението на инфекции, като измиване на 
ръцете, почистване на повърхности, кихане или 
кашляне в салфетка, също са важни. Немедицинските 
маски (направени у дома или текстилни маски) не са 
оценявани. Понастоящем 
не е възможно да бъде изготвена препоръка в 
подкрепа или срещу използването им.

7. Необходимо ли е майката да измива гърдите си 
преди кърмене или изцеждане, ако е с потвърдена 
проба или съмнения за COVID-19?

Ако майка с потвърдена проба или съмнения за 
COVID-19 се изкашля върху или в областта на 
гърдите си, то тя трябва внимателно да измие 
гърдите си с топла вода и сапун за поне 20 секунди 
преди да кърми. Не е необходимо измиване на 
гърдите преди всяко кърмене или изцеждане.

9. Безопасно ли е даването на изцедена кърма 
от майка с потвърдена проба или съмнения 
за COVID-19?

Да. Няма данни COVID-19 да е открит в кърмата на 
майка с потвърдена проба или съмнения за 
COVID-19. Малко вероятно е вирусът да бъде 
предаден чрез кърма от майка с потвърдена проба 
или съмнения за COVID-19.

8. Ако майка с потвърдена пробла или съмнения 
за COVID-19 не е в състояние да кърми, 
какъв е най-добрият начин да храни 
новороденото/бебето си?

 

  

        

Най-добрите алтернативи на кърменето са:

• Изцеждане на кърма

    - Изцеждането на кърма се осъществява най-често 
ръчно, чрез механична помпа, само при необходимост. 
Ръчното изцеждане и използването на помпа могат да 
бъдат с еднаква ефективност.
    - Изборът на това как да се осъществи изцеждането 
на кърма зависи от предпочитанията на майката, 
наличното оборудване, хигиенни условия и финансови 
възможности.
    - Изцеждането е важно и за устойчивото 
произвеждане на кърма, така че майката да бъде в 
състояние да кърми, когато възможността е налична.
    - Майката и всеки, който й помага, трябва да измива 
ръцете си преди изцеждане на кърма или докосване на 
части от помпата и шишето, както и да осигури 
правилно почистване на помпата след всяко 
използване. (Виж въпрос 10)
    - Изцеденото мляко трябва да бъде дадено на детето 
за предпочитане чрез чиста чаша и/или лъжица (лесни 
за почистване), от човек, който няма симптоми на 
заболяване и с когото бебето се чувства комфортно. 
Майката/грижещият се трябва да измиват ръцете си 
преди хранене на бебето. 

• Донорска кърма

    - В случай, че майката не е в състояние да изцежда 
кърма и на разположение е кърма от донорска банка, 
то такава трябва да бъде използвана, докато майката 
се възстановява.

• Ако майчина и донорска кърма не са възможно или 
налични, тогава обмислете следните 
възможности: 

    - друга кърмачка да храни бебето (виж въпрос 11);
    - използване на адаптирано мляко, като се 
предприемат мерки, гарантиращи, че то е подходящо, 
правилно приготвено, безопасно и с устойчива 
наличност.
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10.
 

Ако майката е със съмнение за COVID-19 или
е с положителна проба, необходими ли са 
допълнителни мерки при изцеждането на 
кърма и съхранението й?

Независимо дали има опасност от заразяване с 
COVID-19 или не, помпата за кърма, контейнерите 
за съхранение на кърма и шишетата за хранене 
трябва да бъдат почиствани по подходящ начин, 
след всяка употреба.

• Измивайте помпата/контейнерите/шишетата 
след всяка употреба с подходящ течен сапун и 
топла вода. След това изплакнете съдовете с 
гореща вода за 10-15 секунди.

• Някои части на помпата могат да бъдат 
поставени в миялна машина (ако имате такава), 
но първо прочете инструкциите за почистване
на Вашата помпа.

 

 

 

 

Майката може да започне да кърми в момента в 
който се почувства достатъчно добре. Няма 
фиксиран интервал от време след, който да се 
започне кърменето при съмнение за COVID-19 или 

  

        

13.
 

Могат ли резултатите от тестване за COVID-19 
да доведат до различни препоръки за 
хранене на бебетата?

Тестването за COVID-19 не предполага незабавно 
прилагане на решения за хранене на кърмачета 
и малки деца, които все още са на кърма.

Въпреки това, ако пробата за COVID-19 е 
положителна, майката трябва да прилага висока 
лична хигиена, за периода за който има 
вероятност да бъде заразна, тоест докато са на 
лице симптомите или за период от 14 дни след 
настъпване на първите симптоми, който от 
двата е по-дълъг.

        

 

  

14.
 

При кърмачки със съмнение за COVID-19 или
 с положителна проба, препоръчително ли е 
бебето да се дохранва с адаптирано мляко?

Не. Ако майката е със съмнение за COVID-19 или 
с положителна проба и кърми, не е необходимо 
бебето да се дохранва с адаптирано мляко. 
Въвеждането на формула би довело до 
намаляване на майчината кърма. Майките, които 
кърмят, трябва да бъдат подкрепени и съветвани 
как да позициоанират бебетата и как да увеличат 
кърмата. Майките трябва да бъдат консултирани 
относно откликващото хранене и как да 
отговарят на сигналите за глад при бебето, за да 
увеличат честотата на кърменето.

        

 

  

15.
 

Кои са ключовите послания за майките, които 
искат да кърмят, но се страхуват да не заразят
 своето бебе с COVID-19?

Като част от консултирането трябва да бъде 
припозната и темата за тревожността на майката 
или семейството относно COVID-19, като следва 
да бъдат отправяни следните послания: 

• Вирусът COVID-19 не е открит в кърмата при 
нито една тествана майка със съмнение за 
COVID-19 или с положителна проба и досега 
няма доказателства, че вирусът се предава чрез 
кърмене.

• Новородените и бебетата са с нисък риск от 
заразяване с COVID-19. Сред малкото 
потвърдени случаи на заразени деца с вируса те 
са преминали заболяването съвсем леко или 
напълно безсимптомно.

        

11.
 

Ако майката е с потвърдена положителна 
проба или съмнение за COVID-19 и не е в 
състояние да кърми или да се изцежда, 
препоръчва ли се бебето да бъде кърмено 
от друга жена?

Кърменето от друга майка може да бъде опция в 
зависимост от културните особености и 
индивидуалните разбирания на 
майките/семействата, националните препоръки, 
приемането на културните различия, достъп до 
заместващи кърмачки и услуги за подкрепа на 
заместващото кърмене. 

В условия на повишен риск от заразяването с 
ХИВ, кърмачките, заместващи биологичната 
майка, трябва да преминат през тестване за ХИВ, 
в съответствие с националните насоки, ако има 
такива. При невъзможност за тестване, е добре да 
бъде направена оценка на риска от заразяване с 
ХИВ.

Ако оценката на риска не е възможна, подкрепете 
заместващото кърмене, осигурявайки 
информация относно предотвратяване на ХИВ 
инфекция по време на кърмене. 

• Приоретизирайте заместващото кърмене от 
друга майка за най-малките бебета.

        

12.
 

 Ако майката е със съмнение за COVID-19 или 
е с положителна проба и не може да кърми, 
защото е била болна (независимо дали става 
въпрос за COVID-19 или друго заболяване), 
кога може да започне да кърми отново?
        

резултат от положителна проба. Няма доказателства, 
че кърменето променя клиничната картина на 
COVID-19 при майката. Тя трябва да укрепи общото 
си здраве и да се храни пълноценно, за да се 
възстанови напълно. Също така трябва да бъде 
подкрепена да кърми или да изцежда кърма.

• Кърменето и контактът кожа-до-кожа значително 
намаляват риска от смъртност при новородени и малки 
бебета и имат незабавни и дългосрочни ползи за 
здравето и  развитието на децата. Кърменето намалява 
риска от рак на гърдата и яйчниците при майката.

• Ползите от кърменето за новородените и майката са 
повече от потенциалните рискове от инфекция с 
COVID-19.



Като част от консултирането трябва да бъде 
припозната и темата за тревожността на майката 
или семейството относно COVID-19, като следва 
да бъдат отправяни следните послания: 

• Вирусът COVID-19 не е открит в кърмата при 
нито една тествана майка със съмнение за 
COVID-19 или с положителна проба и досега 
няма доказателства, че вирусът се предава чрез 
кърмене.

• Новородените и бебетата са с нисък риск от 
заразяване с COVID-19. Сред малкото 
потвърдени случаи на заразени деца с вируса те 
са преминали заболяването съвсем леко или 
напълно безсимптомно.
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• Кърменето и контактът кожа-до-кожа значително 
намаляват риска от смъртност при новородени и малки 
бебета и имат незабавни и дългосрочни ползи за 
здравето и  развитието на децата. Кърменето намалява 
риска от рак на гърдата и яйчниците при майката.

• Ползите от кърменето за новородените и майката са 
повече от потенциалните рискове от инфекция с 
COVID-19.

Децата са изложени на нисък риск от COVID-19. 
Сред малкото потвърдени случаи на заразени деца 
с вируса те са преминали заболяването съвсем 
леко или напълно безсимптомно. Ползите от 
кърменето за новородените и майката са повече от 
потенциалните рискове от инфекция с COVID-19.

16.
 

Ако майката е със съмнение за COVID-19 или с 
положителна проба използването на адаптирано
мляко по-безопасно ли е от кърменето?

Не. Винаги има рискове при даване на формула за 
новородени и бебета. Рисковете, свързани с храненето с 
адаптирано мляко винаги, когато условията в дома или 
общността са компрометирани, например има ограничен 
достъп до здравни услуги, ако бебето не се чувства добре/ 
ограничен достъп до чиста вода/ достъпът до припаси с 
адаптирано мляко е труден или не е гарантиран, цената е 
непосилна или не е устойчив. Многобройните ползи от 
къременето значително надвишават потенциалните 
рискове от инфекция с COVID-19.

19. Добре ли е здравните заведения да приемат 
безплатно адаптирано мляко за кърмачета
на майки със съмнение за COVID-19 или
с положителна проба?

Не. Дарения на адаптирано мляко не трябва да 
бъдат търсени или приемани. Ако е необходимо, 
формулата трябва да бъде закупена въз основа на 
преценката на нуждите. Даряването на адаптирано 
мляко крие рискове то да бъде с неясно качество, 
млякото да е неподходящо за бебето и съответно 
дарението да е непропорционално на 
индивидуалните нуждите, да бъде с етикет, който 
не отговаря на  държавния стандарт и не е на 
съответния език. Даренията са неустойчиви, а 
разпределянето на адаптирано мляко отнема 
прекомерно време и ресурси, за да бъдат 
намалени рисковете.

20. Защо препоръките на СЗО относно контактът 
кожа-до-кожа при майки със съмнение за 
COVID-19 или с положителна проба се различава
от тези на някои национални и професионално
организации?

Препоръките на СЗО относно контактът 
кожа-до-кожа и кърменето се основават на 
цялостното внимание на рисковете за заразяване 
на бебето с COVID-19, но също така и на рисковете 
от заболеваемост и смъртност, свързани с липсата 
на кърмене или използването на неподходящо 
адаптирано мляко за бебетата, както и защитните 
ефекти от контакта кожа-до-кожа и кърмене.

Препоръките на други организации могат да се 
базират само на предотвратяването на 
разпространението на COVID-19 без да са отчетени 
ползите от контакта кожа-до-кожа и кърменето.

Временните насоки на Световната 
здравна организация са 
разработени от глобална мрежа от 
клиницисти на СЗО и такива, които 
са лекували пациенти със  SARS, 
MERS, тежък грип или COVID-19.

За въпроси моля изпратете 
имейл на outbreak@who.int 
със заглавие „Клиничен 
въпрос за COVID-19“.

        

17.
 

За какъв период от време са препоръките на 
СЗО относно кърменето и свързани ли са
само с периода на пандемията?

Периодът относно грижите и храненето на бебета 
с майки със съмнение за COVID-19 или с 
положителна проба са за времето, в което има 
вероятност бебето да бъде заразено с вируса, 
тоест докато са на лице симптомите или за 
период от 14 дни след настъпване на първите 
симптоми, който от двата е по-дълъг.

        

 

18.
 

Защо препоръките за майки със съмнение за 
COVID-19 или с положителна проба са 
различни от тези за обществото като цяло, 
а именно спазване на социална дистанция?

Препоръките за социална дистанция за възрастни и 
по-големи деца, целят намаляване на контакта с 
асимптоматични лица, които носят COVID-19 и 
съответно предотвратяване на разпространението 
му. Тази стратегия ще намали предаването му и ще 
предпази възрастните, които имат съпътстващи 
сериозни заболявания. Целта на препоръките 
относно грижите и храненето на бебета и малки 
деца, чиито майки са със съмнение за COVID-19 или 
с положителна проба целят незабавни и 
дългосрочни ползи здравето и за развитието на 
децата. Тези препоръки са базирани на 
потенциалните рискове от COVID-19 за бебетата и 
малките деца, както и на рисковете от сериозно 
заболяване и смъртност при тях, когато не се 
кърмят или адаптираното мляко се използва 
неправилно, взети са предвид и защитните ефекти 
на кърменето и контактът кожа-до-кожа.

        

Опровержение

  

www.who.int/news-room/q-a-detail/

 

q-a-on-covid-19-and-breastfeeding

 



5

 

 

 

 
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

 www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-breastfeeding

ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА
За кърмене в контекста на COVID-19:  
Насоки за здравни и общностни звена 

Майката потвърден или 
подозиран случай на

 COVID-19 ли е? 

Подкрепете майката да 
кърми:

• При новородени - 
инициирайте кърмене в първите 
часове след раждането и 
практикуване контакт кожа до 
кожа-възможно най-рано. 
• При бебета <6 месеца 
подкрепяйте ексклузивното 
кърмене.
• При бебета > 6 месеца 
продължете кърменето заедно с 
безопасна и здравословна 
допълваща храна.

Посъветвайте 
майката да:

• Мие ръцете си често със 
сапун и вода или 
дезинфектант на алкохолна 
основа преди да докосва 
бебето.

• Редовно да почиства и 
дезинфекцира 
повърхностите, които 
докосва. 

Достатъчно добре ли е 
майката, за да кърми?

• Не разделяйте 
майката и бебето

В състояние ли е майката да 
изцежда кърм

 (включително с помощ)?

Може ли да се осигури 
кърма от банка за 
донорска кърма?

Приемливо ли е в културен план 
храненето от заместваща кърмачка 

и може ли да се случи безопасно?

Майката иска ли да кърми, 
след като се възстанови?

Продължете с алтернативните 
модели за хранене на бебето

Майката трябва да носи медицинска маска, 
докато храни бебето. Ако маските не са 
налични, посъветвайте майката да: 

• Киха или кашля в салфетка и веднага да я 
изхвърли и да мие ръцете си. 

Гърдите трябва да бъдат измити, ако майката е 
кашляла върху тях. Не е необходимо гърдите 
да се мията преди всяко хранене. 

Хранете бебето с 
изцедена 

майчина кърма

Хранете бебето с донорска кърма, 
докато майката се възстанови

Хранете бебето с 
адаптирано мляко, 
докато майката се 
възстанови. Асистирайте процеса на 

релактация, когато майката 
се възстанови достатъчно, за 

да кърми.

Фасилитирайте процеса на 
кърмене от заместваща кърмачка, 
докато майката се възстанови.

Преминете към 
кърмене, когато 

майката е в 
състояние да 

кърми
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