एचआइभिको उपचार वा पपआरइपप नभिइरहे का माननसहरूका िागि सरु क्षित
यौन

एचआइभि उपचार र प्रिएक्सपोजर िोप्रिल्याक्सक्सस (प्रपआरइप्रप) प्रयोग गर्नका लागग सुरक्षित छर् ् र एचआइभिको
प्रसारण रोकथाम गर्न प्रिावकारी रहे का छर् ्। तर यद तपाईँ एचआइभिको उपचार वा रोकथाम गर्न दै नर्क औषगि
भलर् तयार हुर्ुहुन्र् िर्े, तपाईँलाई स्वस्थ रहर् मद्दत गर्े केही सुरक्षित यौर्का ववकल्पहरू यहााँ ददइएका छर् ्।
मुख, हात वा खेिौनाहरूबाट यौन आनन्दको अन्वेषण िनह
ु ोस ्।
•

मुख मैथुर्, हस्तमैथुर्, चुम्बर् गर्ुन र गद
ु द्वार वा यौर्ाङ्गलाई औँलाहरू वा यौर् खेलौर्ाहरूले उत्तेजित
बर्ाउर्ाले एचआइभि प्रसारणको िोखखम बबर्ै यौर् आर्न्द ददर् सक्छर् ्।

जनत बढी सम्िव हुन्छ त्यनत नै कन्डम प्रयोि िनह
ु ोस ्।
•

सही तररका ले प्रयोग गदान कन्डमले एचआइभि, अन्य यौर्िन्य सङ्रमणहरू र अवाञ्छीत गिन

रोकथाम गर्न मद्दत गछन । कन्डमलाई फुट्र्बाट िोगाउर् भसभलकर् वा पार्ी-आिाररत गचल्लो पदाथन
प्रयोग गर्ह
ुन ोस ्।
•

कोभिड-१९ सामद
ु ानयक स्वास््य सङ्कटकालको अवगिमा, तपाईँले Door 2 Door (डोर टु डोर)

कायनरम माफनत अडनर गरे र हुलाकबाट ननिःशुल्क सुरक्षित यौर् उत्पादर्हरू प्राप्त गर्न सक्र्ुहुर्ेछ।

तपाईँले NYC Health Map (एनवाइप्रस स्वास्थ्य मानप्रित्र) प्रयोग गरे र वा ३११ मा फोर् गरे र आफ्र्ो
छे उमा नर्शल्
ु क सुरक्षित यौर् उत्पादर्हरू प्रदार् गर्े स्थार् पत्ता लगाउर् सक्र्ुहुन्छ।
पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिल्याक्क्सस (पपइपप) आकक्स्मक क्स्िनतमा मात्र प्रयोि िनह
ु ोस ्।
•

यदद तपाईँ एचाइभि र्ेगेदटि हुर्ुहुन्छ तर आफू एचाइभिमा अर्ावत्त
ु न्तै
ृ िएको लाग्छ िर्े, तरु
आकजस्मक वपइवप भलर्ह
ु ोस ्।

•

तपाईँले कुर्ै आकजस्मक कि वा जक्लनर्क र्गैकर् २४/७ उपलब्ि रहर्े एर्वाइभस हटलाइर् लाइर् ८४४३७३-७९६२ मा फोर् गरे र वपइवपको प्रयोग सरु
ु गर्न सक्र्ह
ु ु न्छ।

यौनबाट प्रसारण हुने सङ्क्रमणहरूका िागि ननयभमत परीिण िराउनह
ु ोस ् (एचआइभि सहहत)।
•
•

यौर्बाट प्रसारण हुर्े सङ्रमणहरू (एसदटआइहरू) ले सिैँ लिण दे खाउाँ दै र्र् ्, ववशेषगरर गुदद्वार वा
घााँटीमा। एसदटआइ ियो िर्े एचआइभि सङ्रभमत हुर् वा प्रसारण गर्न सजिलो हुन्छ।

हरे क तीर्दे खख छ मदहर्ामा परीिण गराउर्ाले र तुरुन्तै उपचार गराउर्ाले तपाईँलाई स्वस्थ राख्छ र
आफ्र्ा पाटन र्रहरूलाई एचआइभि वा अन्य एसदटआइहरू प्रसारण रोकथाम गर्न मद्दत गदन छ।

•

यदद तपाईँसाँग कुर्ै स्वास््य स्याहार प्रदायक छै र् िर्े, तपाईँले एर्वाइभस स्वास््य जक्लनर्कमा ३४७-

३९६-७९५९ मा फोर् गर्न सक्र्ह
ु ु न्छ वा एर्वाइभस यौनर्क स्वास््य जक्लनर्कमा िार् सक्र्ह
ु ु न्छ। सबैिन्दा

Nepali

पनछल्लो समयताभलकाका लागग Sexual Health Clinic (यौनर्क स्वास््य जक्लनर्क) को वेबसाइट
हे र्ह
ुन ोस ्।

एनवाइभस स्वास््य पविाििे पररक्स्िनतहरू पवकभसत हुुँदै जाुँदा भसिाररसहरू पररवतुन िनु सक्नेछ।
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