HIV এর চিচিৎসা বা PrEP না ননওয়া বযচিবর্গে র জনয আর্রা চনরাপদ
ন ৌন চিলন
HIV চিচিৎসা এবং চি-এক্সপ াজার িচিল্যাচক্সস (pre-exposure prophylaxis, PrEP) বযবহার
িরা চিরা দ এবং HIV এর সংক্রমণ ররাধ িরপে িার্যির। চিন্তু HIV িচেপরাধ িরপে আ চি
র্চদ িচেচদি ওষুধগুচল্ রেপে িা িাি, আ িার সুস্থ থািার জিয সহায়ো িরপে এোপি চিছু
চিরা দ রর্ৌি চমল্পির চবিল্প রদওয়া হল্।
িুখ, হাত বা নখলনা চদর্য় ন ৌন চিলন অর্েষণ িরুন।
• ওরাল্ রসক্স, হস্তমমথুি, িু ম্বি এবং আঙু ল্ চদপয় বা রসক্স টয়গুচল্ চদপয় মল্দ্বার বা
রর্ৌিাঙ্গপি উদ্দীচ ে িরপল্ ো HIV সংক্রমপণর ঝুুঁ চি ছাড়াই রর্ৌি চরেৃ চি িদাি
িরপে াপর।
তটা সম্ভব ির্ডাি বযবহার িরুন।
• সঠিিভাপব বযবহার িরুি, িপডামগুচল্ HIV, অিযািয রর্ৌি সংক্রচমে ররাগ এবং
অর্াচিে গভয ধারণ িচেপরাপধ সহায়ো িপর। িপডামগুচল্র রভপঙ র্াওয়া ররাধ িরপে
চসচল্িি বা জল্-চভচিি ল্ুচিপিন্ট রর্াগ িরুি।
• COVID-19 জিস্বাপস্থযর সংিটিাল্ীি চরচস্থচের সময় আ চি অিল্াইপি অর্যার িপর
চবনািূর্লয র্ািপর্াপগ চিরা দ রর্ৌিোর ণযগুচল্ র পে াপরি।
• Door 2 Door (রর্ার টু রর্ার) রিাগ্রাম, আ চি NYC Health Map (চিউ ইয়িয
চসটি রহল্থ মযা ) বযবহার িপর বা 311 িম্বপর রিাি িপর চবিামূপল্য চিরা দ
রর্ৌিোর ণযগুচল্ আ িার িাছািাচছ রিাথায় াপবি ো রদেপে াপরি।
এিটি জরুচর পচরচিচতর্ত নপাস্ট-এক্সর্পাজার প্রচিলযাচক্সস (PEP) বযবহার িরুন।
• আ চি HIV রিপগটিভ হপল্ এবং আ িার র্চদ মপি হয় আ চি HIV এর সংস্পপশয
এপস থািপে াপরি, অচবল্পম্ব জরুচর PEP চিি।
• আ চি এিটি এমারপজচি রুম বা চিচিপি িা চগপয় NYC PEP এর 24/7 উ ল্ব্ধ
হটল্াইি 844-373-7692 এ রিাি িপর PEP শুরু িরপে াপরি।
ন ৌন বাচহত সংক্রিণগুচল (HIV সহ) জনয চনয়চিত পরীক্ষা িরান।
• রর্ৌিবাচহে সংক্রমণগুচল্ (sexually transmitted infections, STIs) সবসময়
উ সগযগুচল্ চরল্চিে হয় িা, চবপশষ িপর মল্দ্বাপর বা গল্ায়। এিটি STI থািপল্ ো
HIV হওয়া বা সংক্রচমে িরাপি সহজের িপর রোপল্।
• িপেযি চেি বা ছয় মাস অন্তর রীিা িরাপিা এবং অচবল্পম্ব চিচিৎসা িরাপিা
আ িাপি সুস্থ রাপে এবং আ িার সঙ্গী/সঙ্গীিীপদর মপধয HIV বা অিযািয রর্ৌিবাচহে

Bengali

•

সংক্রমণগুচল্ িচেপরাধ িরপে সহায়ো িপর।
আ িার এিজি স্বাস্থযপদবা িদািিারী িা থািপল্, আ চি চিউ ইয়িয চসটির রর্ৌি স্বাস্থয
চিচিপির (NYC Sexual Health Clinic) হটল্াইি 347-396-7959 এ রিাি িরপে
াপরি বা এিটি চিউ ইয়িয চসটি স্বাস্থয চিচিপি চভচজট িরপে াপরি। অচে সাম্প্রচেি
Sexual Health Clinic (রর্ৌি স্বাস্থয চিচিিগুচল্র) সূচির জিয ওপয়বপ জটি রদেুি।

পচরচিচত ন িন হর্ব নসই অনু ায়ী NYC স্বািয দপ্তর (NYC Health Department) তার সুপাচরশগুচল
পচরবতেন িরর্ত পার্র।
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