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HIV ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ PrEP ਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ 
 

HIV ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ (ਪ੍ਰੀ-ਐਕਸਪ੍ੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਸਸਸ (pre-exposure prophylaxis, PrEP) ਵਰਤਣ ਲਈ 

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤ ੇHIV ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਖਵੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ HIV ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਖਸਹਤਮੂੰਦ ਰਖਹਣ ਖਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥ ੇਸੁਰੱਖਿਅਤ 

ਸੈਕਸ ਦ ੇਕੁਝ ਖਵਕਲਪ ਖਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 

ਮ ੂੰ ਹ, ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਖਿਡੌਖਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰ ਕੇ ਵੇਿੋ। 

• ਓਰਲ ਸੈਕਸ, ਹੱਥਰਸੀ, ਚੁੂੰ ਮਣਾ ਅਤ ੇਉਂਗਲਾਂ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਖਿਡੌਖਣਆਂ ਨਾਲ ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਜਣਨ ਅੂੰਗਾਂ ਨ ੂੰ  
ਉੱਤੇਖਜਤ ਕਰਨਾ HIV ਫੈਲਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਜਨਸੀ ਅਨੂੰ ਦ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 

ਖਜੂੰ ਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਕੂੰ ਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

• ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਵਰਤਣ ’ਤੇ, ਕੂੰਡੋਮ HIV, ਹੋਰ ਖਜਨਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂੰਚਾਖਰਤ ਲਾਗਾਂ ਅਤ ੇਅਣਚਾਹੀ ਗਰਭ 

ਅਵਸਥਾ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਖਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਕੂੰਡੋਮ ਨ ੂੰ  ਟੁੱ ਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਸਲੀਕਾਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ-
ਅਧਾਰਤ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਸਾਮਲ ਕਰੋ।  

• COVID-19 ਜਨਤੱਕ ਖਸਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਨਲਾਈਨ Door 2 Door (ਡੋਰ 2 ਡੋਰ) ਦੁਆਰਾ 
ਆਰਡਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਉਤਪਾਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 
NYC Health Map (NYC ਹੈਲਥ ਮੈਪ) ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂ 311 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 

ਸੈਕਸ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 

ਖਕਸ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਵੱਚ ਪੋਸਟ-ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪਰੋਫਾਈਲੈਕਖਸਸ (post-exposure prophylaxis, PEP) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰੋ। 

• ਜੇਕਰਤੁਸੀਂHIV ਨੇਗੇਖਟਵਹੋਅਤੇਤੁਹਾਨ ੂੰ ਲੱਗਦਾਹੈਸ਼ਾਇਦਤੁਸੀਂ HIV ਦੇਸੂੰ ਪਰਕਖਵੱਚਆਏਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੂੰ ਤ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ PEP ਕਰਵਾਓ। 
• ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰ ਮ ਜਾਂ ਕਲੀਖਨਕ ਖਵੱਚ ਖਵਖਜ਼ਟ ਕੀਤ ੇਖਬਨਾਂ NYC PEP ਹੌਟਲਾਈਨ  

(844-373-7692), ਜੋ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ PEP ਸੁਰ  ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

 

ਖਜਨਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂੰ ਚਾਖਰਤ ਲਾਗਾਂ (HIV ਸਮੇਤ) ਲਈ ਖਨਯਖਮਤ ਤੌਰ ’ਤ ੇਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। 

• ਖਜਨਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂੰਚਾਖਰਤ ਲਾਗਾਂ (sexually transmitted infections, STI), ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਦਾ ਜਾਂ 
ਗਲੇ ਖਵੱਚ, ਹਮੇਸਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਖਵਿਾਉਂਦੀਆਂ। STI ਹੋਣ ਨਾਲ HIV ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸੂੰਚਾਖਰਤ ਕਰਨਾ ਸੌਿਾ ਬਣ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।  

• ਹਰ ਖਤੂੰ ਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਖਨਆਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਅਤ ੇਤੁਰੂੰ ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਖਸਹਤਮੂੰਦ ਰੱਿਦਾ ਹੈ 

ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਸਾਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  HIV ਜਾਂ ਹੋਰ STI ਸੂੰਚਾਖਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਖਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਖਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 347-396-7959 ’ਤੇ NYC ਖਜਨਸੀ ਖਸਹਤ 

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


ਕਲੀਖਨਕ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾਂ NYC ਖਜਨਸੀ ਖਸਹਤ ਕਲੀਖਨਕ ਖਵੱਚ ਖਵਖਜ਼ਟ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਸ਼ਖਡਊਲ ਲਈ Sexual Health Clinic (ਖਜਨਸੀ ਖਸਹਤ ਕਲੀਖਨਕ)ਵੈੈੱਬਪੇਜ ’ਤੇ 

ਜਾਓ।  
 
 
ਸਖਥਤੀ ਬਦਲਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NYC ਖਸਹਤ ਖਵਭਾਗ ਖਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।  6.23.20 

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

