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 אנגרל( לויטן פאPrEPפארן ווערן אנגעשטעקט פראפילאקסיס )נעמען 

 
 PrEPצוויי וועגן ווי אזוי צו נעמען 

,  PrEPוועגן  ע. פאר מער אינפארמאציHIVצו פארמיידן  PrEPצו נעמען  צוויי וועגןיעצט זענען פארהאן  
 . PrEPאון זוכט פאר  nyc.gov/health באזוכט 

 
אפילו אין די טעג וואס איר האט נישט קיין שום סארט סעקס   – יל א טאג : נעמט איין ּפPrEPטעגליכע  .1

זענען  Descovyאון  Truvada)דורכן מויל, אנאל, וואגינאל א.א.וו.( אדער איינשפריצן דראגס. 
 . PrEPבאשטעטיגט פאר טעגליכע 

 
2. PrEP :נעמען דורך וואס האט סעקס מיט מענער,  אויב איר זענט א מאנסביל לויטן פארלאנגPrEP   נאר

זאל גענוצט ווערן  Truvada. נאר HIVקען פארמיידן  ,האט אנאלע סעקס פאר און נאכדעם וואס איר 
 לויטן פארלאנג.  PrEPפאר 

סיי   עס פארזיכערט לויטן פארלאנג איז נישט באשטעטיגט פאר אלעמען.  PrEPנעמען באמערקט:  •
פאר דעם  HIVקען מעגליך נישט פארמיידן אבער  אנאלע סעקסוועלכע פארטנער אין דער צייט פון 

לויטן פארלאנג האט זיך ארויסגעוויזן נאר צו ארבעטן פאר גיי  PrEP. באקומט וואגינאלע סעקסוואס 
 און ביסעקסועלע מאנסבילן.

 
 לויטן פארלאנג  PrEPען  מענפלאן פארן  2-1-1די 

 מאל, נעמט: איין אויב איר האט סעקס 
 פאר סעקס שעה  2-24פילן כאטש  2 •
 שעה נאך די ערשטע דאזע 24פיל  1 •
שעה נאך די ערשטע דאזע 48פיל  1 •

 
    

 כטינייעסטער באר 19קאוויד 

 זאלן בלייבן אינדערהיים און פארמינערן קאנטאקט מיט אנדערע. ראלע ניו יארקע

 . געניסן פון פארזיכערטע סעקסהדרכה וועגן זעט  •

, בלייבט אינדערהיים PrEPרעצעפט אדער איר האט פראגעס וועגן   PrEPאויב איר דארפט צוריק אנפילן אייער  •

 און רופט אדער אימעילט אייער העלט קעיר פראוויידער.

און זענט א מאנסביל וואס האט סעקס מיט מענער, קענט  PrEPעגליכער טאלץ דער  Truvadaאיר נעמט  אויב •

 לויטן פארלאנג.  EPrPרך נעמען מעדיצינען דו EPrPאיר שפארן אייער 

 

 

 

http://nyc.gov/health
file:///C:/Users/jmedina1/Desktop/nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-sex-guidance.pdf


  שעה נאכדעם וואס איר האט גענומעך די טאפעלטע דאזע,  24אויב איר זענט ממשיך צו האבן סעקס נאך די 
שעה ביז איר וועט האבן גענומען צוויי דאזעס נאכן לעצטע מאל וואס   24פיל יעדע  PrEPנעמט ווייטער דעם 

 איר האט געהאט סעקס. 
 

 לויטן פארלאנג PrEPווער קען נוצן 
 

מענער און לויטן פארלאנג קען זיך גוט צופאסן פאר מאנסבילן וואס האבן סעקס מיט אנדערע  PrEPנעמען 
 לאנירטע סעקס.ווענטליכע פוואס האבן נישט קיין גע

 
אין דער צייט פון  HIVג איז שטארק עפעקטיוו צו פארמיידן נ לויטן פארלא PrEPאויב איר נעמט יעדע דאזע, 

 אנאלע סעקס.

 ביסעקסועלע מענער.גיי מאנסבילן און  ר עס איז נאר שטודירט געווארן פארן נוץ פא •

ן אנאלע בטראנספרויען און אנדערע וואס קענען האעס איז נישט שטודירט געווארן פארן נוץ פאר  •
 סעקס.

 
 לויטן פארלאנג. PrEPנוצן  זאלן נישט וואגינאלע אדער סעקס פון פארענטמענטשן וואס האבן 

 איינצוזאפן אין די וואגינאלע טישו. PrEPעס נעמט לענגער פאר די דראגס אין   •

 שטודירטע אפציע פאר מענטשן וואס האבן אפענע וואגינאלע סעקס.-איז א גוט PrEPטעגליכע  •
 

 לויטן פארלאנג PrEPקעגן  PrEPטעגליכע 
 

PrEP  טעגליכע  לויטן פארלאנג PrEP   
 ווער קען עס נוצן יעדער איינער נישט פאר אפענע וואגינאלי סעקס

 וואס צו נוצן Descovy אדער    Truvada Truvadaנאר 

 וען דאס צו נעמען ו יעדן טאג פארן און נאכן האבן סעקס 

  פארוזט נעמען די ערשטע דאזע מ
 סעקס

 פלאנירט  טאג יעדן נאר עס נעמט – נישט

נוצט קאנדאמס אדער נעמט נאכן  
 אנגעשטעקט ווערן

( אין אן  PEP) פראפילאקסיס
 עמערדזשענסי

 מיט סעקס  האבן וואס מאנסבילן פאר
 אפילו עס ארבעט, מענער אנדערע

דאזעס טיילמאל;  אדורך לאזן זיי אויב
אנדערע זאלן פרובירן נישט צו 

 פארפעלן קיין דאזעס.

אויב איר נעמט עס נישט פאר  
 סעקס 

קענט נישט אדורכלאזן אפילו איין  
 דאזע.

 מיט סעקס  האבן וואס מאנסבילן פאר
 אפילו עס ארבעט, מענער אנדערע

דאזעס טיילמאל;  אדורך לאזן זיי אויב
אנדערע זאלן פרובירן נישט צו 

 פארפעלן קיין דאזעס.

אויב איר מעגט אדורכלאזן א 
 דאזע נאך סעקס 

 זייטיגע עפעקטן  נישט קיין חילוק נישט קיין חילוק

 
 מער אינפארמאציע: 

• Providers PrEP On Demand: Guidance for Medical    לויטן פארלאנג: הדרכה פאר(
 מעדיצינישע פראוויידערס(

file:///C:/Users/jmedina1/Desktop/nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/ah/prep-on-demand-dosing-guidance.pdf


• to prevent HIV PrEP ( צו פארמיידןHIV) 
• Emergency PEP to prevent HIV ( עמערדזענסיPEP   צו פארמיידןHIV) 
•  Where to get PrEP and PEP in New York City ( וואו צו באקומעןPrEP   און

PEP  אין ניו יאערק סיטי) 
 

 6.17.20         ווי דער מצב פארלאנגט טהעלט דעפארטמענט קען וועלן טוישן די רעקאמענדאציעס לוי  NYCדער 

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/post-exposure-prophylaxis-pep.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/prep-pep-resources.page

