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Flesvoeding tijdens corona (COVID-19)
Ik geef mijn baby flesvoeding. Kan mijn baby via het product besmet worden met coronavirus (COVID19)?
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Delen
Bij Nestlé houden we ons altijd aan strikte protocollen op het gebied van hygiëne en kruisbesmetting, en zorgen
we ervoor dat al onze voedingsproducten veilig zijn en geen verontreinigingen bevatten. Het spreekt voor zich
dat we in deze zorgwekkende tijden al onze protocollen hebben geëvalueerd en aanvullende maatregelen
hebben genomen om te garanderen dat onze producten volkomen veilig zijn. Jij en jouw baby loopt geen risico
om besmet te raken met het coronavirus (COVID-19) via onze zuigelingen- en babyvoeding.
Als je je baby flesvoeding geeft tijdens tijdens de coronacrisis, is het wel belangrijk dat je dezelfde
hygiënevoorschriften naleeft die gelden voor moeders die borstvoeding geven.

WHO raadt aan je handen minstens 20 seconden grondig met water en zeep te wassen alvorens je de voeding
of het flesje aanraakt en je je kindje oppakt. Zo beperk je het risico dat het virus door contact wordt
overgedragen. Zorg er ook voor dat je eventuele verontreinigde oppervlakken regelmatig reinigt/desinfecteert
alsook het materiaal dat je gebruikt bij het voeden van je kindje. WHO geeft ook aan dat indien je je te slecht
voelt om je baby te voeden, je iemands hulp inschakelt om je te helpen en ervoor te zorgen dat die persoon
zich aan dezelfde hygiënevoorschriften houdt.
Als jij, je partner of iemand anders die voor de baby zorgt, hoestklachten of andere ademhalingssymptomen
heeft, is het aanbevolen om indien mogelijk een mondmasker te dragen bij het oppakken of voeden van de
baby.
Zo beperk je het risico dat de infectie zich verspreidt. Zorg ervoor dat je weet hoe je het masker veilig kunt
gebruiken en weggooien. Als je twijfelt, raadpleeg dan je arts.

Het meest recente advies van het WHO vind je hier: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/advice-for-public [6]

Lees meer [7]
Bron-URL: https://www.nestlebaby.be/nl/flesvoeding-tijdens-corona-covid-19

Links
[1] https://www.nestlebaby.be/nl/flesvoeding-tijdens-corona-covid-19
[2] https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nestlebaby.be/nl/flesvoeding-tijdens-corona-covid19&media=https://www.nestlebaby.be/sites/default/files/styles/thumbnail/public/field/image/2645642_mediabakery_ims0220
tijdens corona (COVID-19)
[3] https://twitter.com/share?text=Flesvoeding%20tijdens%20corona%20%28COVID19%29%20&url=https%3A//www.nestlebaby.be/nl/flesvoeding-tijdens-corona-covid-19
[4] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.nestlebaby.be/nl/flesvoeding-tijdens-corona-covid-19
[5] https://www.nestlebaby.be/nl/printpdf/615225
[6] https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
[7] https://www.nestlebaby.be/nl/javascript%3A%3B

