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ਪ੍ਰੀ-ਐਕਸਪ੍ੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਸਸਸ (PrEP) ਆਨ-ਸਿਮਾਂਿ ਲੈਣੀ 
 

 

 

PrEP ਲੈਣ ਦੇ ਦ ੋਤਰੀਕੇ 

ਹੁਣ HIV ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ PrEP ਲੈਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। PrEP ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, nyc.gov/health ’ਤੇ ਜਾਓ ਅਤ ੇ

PrEP ਖੋਜੋ। 
 

1. ਦੈਸਨਕ PrEP: ਦਦਨ ਦਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਇਿੱਕ ਗੋਲੀ ਲਵ ੋ— ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਦਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਦਨਾਂ ਦਵਿੱ ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਕਸੇ ਦਕਸਮ ਦਾ 
ਕੋਈ ਸੈਕਸ (ਓਰਲ, ਏਨਲ, ਵਜਾਇਨਲ, ਆਦਦ) ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਜਾਂ ਡ੍ਰਿੱ ਗਜ਼ ਇੂੰਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Truvada (ਟੂਵਾਡ੍ਾ) ਅਤ ੇ

Descovy (ਡ੍ੇਸਕੋਵੀ) ਨ ੂੰ  ਦੈਦਨਕ PrEP ਲਈ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
 

2. PrEP ਆਨ-ਸਿਮਾਂਿ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਸਜੈਂਡ੍ਰ ਮਰਦ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਸਰਫ਼ ਏਨਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਅਤ ੇਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ PrEP ਲੈਣਾ HIV ਨ ੂੰ  ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। PrEP ਆਨ-ਦਡ੍ਮਾਂਡ੍ ਲਈ ਦਸਰਫ਼ Truvada 

(ਟੂਵਾਡ੍ਾ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
• ਸਿਆਨ ਸਦਓ: ਹਰ ਸਕਸੇ ਲਈ PrEP ਆਨ-ਸਿਮਾਂਿ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਏਨਲ ਸੈਕਸ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਵਿੱ ਚੋਂ ਦਕਸੇ ਇਿੱਕ ਸਾਥੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸੈਪਦਟਵ ਵਜਾਇਨਲ ਸੈਕਸ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ HIV ਨ ੂੰ  ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦਵਖਾਇਆ ਦਗਆ ਹੈ ਦਕ PrEP ਆਨ-ਦਡ੍ਮਾਂਡ੍ ਦਸਰਫ਼ ਸਮਦਲੂੰ ਗੀ ਅਤ ੇ

ਬਾਇਸੈਕਸ਼ ਅਲ ਦਸਸਜੈਂਡ੍ਰ ਮਰਦਾਂ ’ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

PrEP ਆਨ-ਸਿਮਾਂਿ ਲੈਣ ਲਈ 2-1-1 ਸਿਸਿਊਲ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਵੋ: 
• ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 2 ਤੋਂ 24 ਘੂੰਟ ੇਪਦਹਲਾਂ 2 ਗਲੋੀਆਂ 

• ਪਦਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ 24 ਘੂੰ ਦਟਆਂ ਬਾਅਦ 1 ਗੋਲੀ 
• ਪਦਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ 48 ਘੂੰ ਦਟਆਂ ਬਾਅਦ 1 ਗੋਲੀ 

 COVID-19 ਅਪ੍ਿੇਟ  

ਦਨਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਦਵਿੱ ਚ ਰਦਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਦ ਦਜਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। 

• ਸੁਰਿੱ ਦਖਅਤ ਸੈਕਸ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਲੈਣਾ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ।  
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਦਪਰਸਦਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ PrEP ਦੇ ਰੀਦਫ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ PrEP ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡ੍ ੇਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, 

ਤਾਂ ਘਰ ਦਵਿੱ ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੈਦਨਕ PrEP ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ Truvada (ਟੂਵਾਡ੍ਾ) ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤ ੇਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਦਸਸਜੈਂਡ੍ਰ ਮਰਦ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PrEP ਆਨ-ਸਿਮਾਂਿ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ PrEP ਦਵਾਈਆਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰਿੱਖ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

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


 

 
 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਸਹਲੀ ਿਬਲ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਸਟਆਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦ ੇਹੋ, 
ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਤਿੱਕ ਹਰ 24 ਘੂੰ ਦਟਆਂ ਬਾਅਦ PrEP ਦੀ ਇਿੱਕ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦ ੇਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਪਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ 

ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹੋਵੋ। 
 

PrEP ਆਨ-ਸਿਮਾਂਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

 

PrEP ਆਨ-ਦਡ੍ਮਾਂਡ੍ ਲੈਣੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦਸਸਜੈਂਡ੍ਰ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਚੂੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਜੋ ਦਨਯਦਮਤ 

ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦ।ੇ 
 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਏਨਲ ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ HIV ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ PrEP ਆਨ-ਦਡ੍ਮਾਂਡ੍ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। 
• ਇਸਦਾ ਅਦਧਐਨ ਦਸਰਫ਼ ਦਸਸਜੈਂਡ੍ਰ ਸਮਦਲੂੰ ਗੀ ਅਤ ੇਬਾਇਸੈਕਸ਼ ਅਲ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ। 
• ਟਰਾਂਸਜੈਂਡ੍ਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਏਨਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਅਦਧਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

ਦਗਆ ਹੈ। 
 

ਜੋ ਲੋਕ ਵਜਾਇਨਲ ਜਾਂ ਸਾਮਹਦਣਓਂ ਸੈਕਸ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਨਹ ਾਂਨ ੂੰ  PrEP ਆਨ-ਦਡ੍ਮਾਂਡ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

• PrEP ਦਵਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਦਵਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਜਾਇਨਲ ਦਟਸ਼  ਦਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਵਿੱ ਚ ਦਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ। 
• ਦੈਦਨਕ PrEP ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਅਦਧਐਨ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਦਵਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸੈਪਦਟਵ ਵਜਾਇਨਲ ਸੈਕਸ 

ਕਰਦ ੇਹਨ। 
 

ਦੈਸਨਕ PrEP ਬਨਾਮ PrEP ਆਨ-ਸਿਮਾਂਿ 

 

 ਦੈਸਨਕ PrEP PrEP ਆਨ-ਸਿਮਾਂਿ 

ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਅਕਤੀ ਦਰਸੈਪਦਟਵ ਵਜਾਇਨਲ ਸੈਕਸ ਲਈ 

ਨਹੀਂ 
ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ Truvada (ਟੂਵਾਡ੍ਾ) ਜਾਂ Descovy 

(ਡ੍ੇਸਕੋਵੀ) 
ਦਸਰਫ਼ Truvada (ਟੂਵਾਡ੍ਾ) 

ਉਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਅਤ ੇਉਸਤੋਂ 
ਬਾਅਦ 



 

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ — ਬਿੱਸ ਇਸਨ ੂੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
ਲਵ ੋ

ਪਦਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਇਸਨੰੂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦ ੇ

ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਦਸਸਜੈਂਡ੍ਰ ਮਰਦਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਓਦੋਂ 
ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦ-ੇ

ਕਦਾਈ ਂਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਭੁਿੱਲ ਜਾਣ; 

ਦ ਦਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ 
ਭੁਿੱ ਲਣ ਦੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। 

ਦਕਸ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਵਿੱਚ ਕੂੰਡ੍ੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰੋ, ਜਾਂ ਪੋਸਟ-ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ 

ਪਰੋਫਾਈਲੈਕਦਸਸ (PEP) ਲਵੋ। 

ਜੇਕਰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ 

ਲੈਣੀ ਭੱੁਲ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਦਸਸਜੈਂਡ੍ਰ ਮਰਦਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਓਦੋਂ 
ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਦ-ੇ

ਕਦਾਈ ਂਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਭੁਿੱਲ ਜਾਣ; 

ਦ ਦਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ 
ਭੁਿੱ ਲਣ ਦੀ ਕੋਦਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। 
 

ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁਿੱ ਲ ਸਕਦ ੇਹੋ 

ਮਾੜ ੇਅਸਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ 
 

ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
• PrEP On Demand: Guidance for Medical Providers (PrEP ਆਨ-ਦਡ੍ਮਾਂਡ੍: ਮੈਡ੍ੀਕਲ 

ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ) 

• PrEP to prevent HIV (HIV ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ PrEP)  

• Emergency PEP to prevent HIV (HIV ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ PEP)   

• Where to get PrEP and PEP in New York City (ਦਨਊ ਯਾਰਕ ਦਸਟੀ ਦਵਿੱ ਚ PrEP ਅਤ ੇPEP ਦਕਿੱ ਥੋਂ 
ਦਮਲਣਗੀਆਂ)  

 

 

ਸਸਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NYC ਸਸਹਤ ਸਵਭਾਗ ਸਸਫਾਰਿਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।       6.17.20 

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/post-exposure-prophylaxis-pep.page
file:///C:/Users/jmedina1/Desktop/nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/ah/prep-on-demand-dosing-guidance.pdf
file:///C:/Users/jmedina1/Desktop/nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/ah/prep-on-demand-dosing-guidance.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/pre-exposure-prophylaxis-prep.page
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
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/prep-pep-resources.page

