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एचआइभिको उपचार वा पपआरइपप नभिइरहेका माननसहरूका िागि सुरक्षित 

यौन 
 

एचआइभि उपचार र प्रिएक्सपोजर िोप्रिल्याक्सक्सस (प्रपआरइप्रप) प्रयोग गर्नका लागग सुरक्षित छर् ्र एचआइभिको 
प्रसारण रोकथाम गर्न प्रिावकारी रहेका छर्।् तर यद तपाईँ एचआइभिको उपचार वा रोकथाम गर्न दैनर्क औषगि 

भलर् तयार हुरु्हुन्र् िरे्, तपाईँलाई स्वस्थ रहर् मद्दत गरे् केही सुरक्षित यौर्का ववकल्पहरू यहााँ ददइएका छर्।् 

 

मुख, हात वा खेिौनाहरूबाट यौन आनन्दको अन्वेषण िनुहुोस।् 

• मुख मैथुर्, हस्तमैथुर्, चुम्बर् गरु्न र गुदद्वार वा यौर्ाङ्गलाई औँलाहरू वा यौर् खलेौर्ाहरूल ेउते्तजित 

बर्ाउर्ाले एचआइभि प्रसारणको िोखखम बबरै् यौर् आर्न्द ददर् सक्छर्।् 
 

जनत बढी सम्िव हुन्छ त्यनत नै कन्डम प्रयोि िनुहुोस।् 
•  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 गरु्नहोस।्  

• कोभिड-१९ सामुदानयक स्वास््य सङ्कटकालको अवगिमा, तपाईँल ेDoor 2 Door (डोर टु डोर) 
कायनरम माफन त अडनर गरेर हुलाकबाट ननिःशुल्क सुरक्षित यौर् उत्पादर्हरू प्राप्त गर्न सक्रु्हुरे्छ। 

तपाईँल ेNYC Health Map (एनवाइप्रस स्वास्थ्य मानप्रित्र) प्रयोग गरेर वा ३११ मा फोर् गरेर आफ्र्ो 
छेउमा नर्शुल्क सुरक्षित यौर् उत्पादर्हरू प्रदार् गरे् स्थार् पत्ता लगाउर् सक्रु्हुन्छ। 

 

पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिल्याक्क्सस (पपइपप) आकक्स्मक क्स्िनतमा मात्र प्रयोि िनुहुोस।् 
• यदद तपाईँ एचाइभि रे्गेदटि हुरु्हुन्छ तर आफू एचाइभिमा अर्ावतृ्त िएको लाग्छ िरे्, तुरुन्तै 

आकजस्मक वपइवप भलरु्होस।् 
• तपाईँल ेकुरै् आकजस्मक कि वा जक्लनर्क र्गैकर् २४/७ उपलब्ि रहरे् एर्वाइभस हटलाइर् लाइर् ८४४-

३७३-७९६२ मा फोर् गरेर वपइवपको प्रयोग सुरु गर्न सक्रु्हुन्छ।  

 

यौनबाट प्रसारण हुने सङ्क्रमणहरूका िागि ननयभमत परीिण िराउनुहोस ्(एचआइभि सहहत)। 

• यौर्बाट प्रसारण हुरे् सङ्रमणहरू (एसदटआइहरू) ले सिैँ लिण देखाउाँ दैर्र्,् ववशेषगरर गुदद्वार वा 
घााँटीमा। एसदटआइ ियो िरे् एचआइभि सङ्रभमत हुर् वा प्रसारण गर्न सजिलो हुन्छ।  

• हरेक तीर्देखख छ मदहर्ामा परीिण गराउर्ाल ेर तुरुन्तै उपचार गराउर्ाल ेतपाईँलाई स्वस्थ राख्छ र 

आफ्र्ा पाटनर्रहरूलाई एचआइभि वा अन्य एसदटआइहरू प्रसारण रोकथाम गर्न मद्दत गदनछ।  

• यदद तपाईँसाँग कुरै् स्वास््य स्याहार प्रदायक छैर् िरे्, तपाईँल ेएर्वाइभस स्वास््य जक्लनर्कमा ३४७-

३९६-७९५९ मा फोर् गर्न सक्रु्हुन्छ वा एर्वाइभस यौनर्क स्वास््य जक्लनर्कमा िार् सक्रु्हुन्छ। सबिैन्दा 

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/aids-hiv-care-resources-in-nyc.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/pre-exposure-prophylaxis-prep.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/condoms/condoms-dos-donts.pdf
https://www.surveygizmo.com/s3/5571705/Door-2-Door&source=website
https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYCHealthMap/home/ByServices?services=15
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/post-exposure-prophylaxis-pep.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/sexually-transmitted-diseases.page


पनछल्लो समयताभलकाका लागग Sexual Health Clinic (यौनर्क स्वास््य जक्लनर्क) को वबेसाइट 

हेरु्नहोस।्  

 
 
एनवाइभस स्वास््य पविाििे पररक्स्िनतहरू पवकभसत हुुँदै जाुँदा भसिाररसहरू पररवतुन िन ुसक्नेछ।     6.23.20 

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/sexual-health-clinics.page

