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COVID-19 દરમિયાન સુરમિત સંભોગ
સંિમતપૂર્ણ સંભોગ એ ચ ંતા સાથે વ્યવહાર કરવાનો અથવા આત્િીયતા િાટેની આપર્ી જરૂરરયાતોને પૂર્ણ કરવાનો અને વ્યક્ત કરવાનો એક
િાગણ હોઈ શકે છે . સલાિત અને આનંદદાયક સંભોગ જીવન એ િાનમસક સ્વાસ્્ય અને સુખાકારીનો એક િહત્વપૂર્ણ ભાગ છે . પરંતુ શું
COVID-19 દરમ્યાન સંભોગ કરવું સલાિત છે ?
શું િને સંભોગ કરવાથી COVID-19 થઈ શકે છે ?
સુરમિત સંભોગ અમનચ્છનીય સગભાણવસ્થા અને જાતીય રૂપે સંક્રમિત ેપને (STIs),અટકાવી શકે છે .પરંતુ તે COVID-19 થી થતાં ેપને
અટકાવશે નહીં. COVID-19 કોઈના શ્વાસોચ્છવાસ સંબંધી ટીપાં (થૂંક) સાથે સીધા સંપકણ દ્વારા ફેલાય છે , કે જે જયારે ખાંસી, છીંક આવે
અથવા વાત કરે છે ત્યારે તે વાયરસથી સંક્રમિત છે . આ ટીપાં બે િીટર અથવા છ ફૂટ સુધી ફેલાય શકે છે . વીયણ (કિ) અને િળ (પૂપ) િાં પર્ િળી
આવ્યો છે . જો લોહીિાં અથવા યોમનિાગણના પ્રવાહીિાં વાયરસ િળી શકે છે તો તે હજી જાર્વા િળયું નથી. વ્યમક્ત િાટે સપાટીને અથવા
પદાથણને સ્પશણ કરીને કે જે ના પર વાયરસ છે અને પછી તેના પોતાના િોં, નાક અથવા કદા તેિની આંખોને સ્પશણ કરીને COVID-19
અસરગ્રસ્ત થવાનું પર્ શક્ય છે .
COVID-19 નો ફેલાવો કેવી રીતે ઘટાડવો અને છતાં પર્ સંભોગનો આનંદ િાર્વો
 COVID-19 રોગ ાળા દરમિયાન તિારો સલાિત સંભોગ સાથી તિારી જાત છે . એકલા સંભોગ, જે ને હસ્તિૈથુન તરીકે પર્
ઓળખવાિાં આવે છે , તે COVID-19 નો ફેલાવો કરતુ નથી.
 તિારો પછીનો સલાિત સાથી તે છે જે ની સાથે તિે રહો છો.
 જો તિે સાિાન્ય રીતે સંભોગ સાથીને ઓનલાઈન િળો છો, તો એવા લોકો એક કરતા વધુ લોકો સાથે સંબંધો ધરાવે છે કે જે િની સાથે તિે
રહેતા નથી, અથવા સંભોગ કરવા િાટે સાથે રહો છો, લોકોને વ્યમક્તગત રૂપે િળવાને બદલે મવરડઓ ડેટ દ્વારા, વચ્યુણઅલ સંભોગ, સંભોગ
સંબંમધત ફોટા અથવા સંદેશા િોકલી અથવા ેટ(ગપસપ)રૂિનો મવ ાર કરો.













સંભોગ કરતી વખતે તિારી જાતને અને તિારા સાથીને સુરમિત રાખો
તિારા સાથીને COVID-19 ના જોખિી પરરબળો અને પોતાને કેવી રીતે સુરમિત રાખવી તે મવશે વાત કરો.
તિારી અથવા તિારા સાથીની તમબયત ખરાબ હોય તો સંભોગ છોડો, COVID-19 નાં લિર્ો છે અથવા જો તિારાિાંથી કોઈ જે ને
COVID-19 છે તેના સંપકણિાં આવેલ છે .
કેનેડાની સ્વાસ્્ય COVID તે વર્ી એમલલકેશનને ડાઉનલોડ કરવાનું ધ્યાનિાં લો જે થી જો તિે COVID-19 થી સંક્રમિત વ્યમક્ત સાથે
ઘમનષ્ઠ સંપકણિાં હોવ તો તિને સીધી જ જાર્ કરી શકાય છે .
સંભોગ પહેલાં અને પછી તિારા હાથ ધોવા, પછી ભલે એકલા હોય કે સાથી સાથે હોય.
સજણ નાત્િક બનો અને સંભોગ દરમિયાન િાસ્કનો ઉપયોગ કરવાનો સિાવેશ કરવાની રીતો શોધો, ખાસ કરીને સાથી કે જે ની સાથે તિે
રહેતા નથી.
ુંબન અને લાળ મવમનિય ટાળો અથવા િયાણરદત કરો અને તિારી આંખો, નાક અથવા િોંને ધોયા વગર હાથથી સ્પશણ ના કરો.
સંભોગની એવી મસ્થમત મવ ારો કે જે હેરાને નજીક રાખવાનું ટાળે.
િૌમખક અથવા ગુદા િૈથુન દરમિયાન, લાળ અને અન્ય પ્રવાહી સાથેનો સંપકણ ઘટાડવા િાટે મનરોધ, હાથના િોજા અથવા અન્ય અવરોધોનો
ઉપયોગ કરો.
STIs થી પોતાની જાતને બ ાવવા િાટે મનરોધનો ઉપયોગ કરો.
સાફ સેક્સ િાટેના રિકડાં અને તેિને મનરોધથી આવરરત રાખવાનું ધ્યાનિાં લો. સેક્સ રિકડાં અન્ય લોકો સાથે શેર કરશો નહીં.
જો કોઈ સાથીની સ્વાસ્્યની મસ્થમત સારી ના હોય તો તે સંભોગને ટાળો, જે COVID-19 થી વધુ ગંભીર બીિારી તરફ દોરી શકે છે .
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અનાયોમજત સગભાણવસ્થાને ટાળો
અમનચ્છીત ગભાણવસ્થા ટાળવા િાટે તિારી મનયમિત જન્િ મનયંત્રર્ પદ્ધમતઓનો ઉપયોગ કરવાનું ાલુ રાખો. ટોરોન્ટોિાં ઘર્ા જાતીય
સ્વાસ્્ય દવાખાના જન્િ મનયંત્રર્ િાટેના મપ્રમસ્ક્રલશનોિાં િદદ કરી શકે છે . િુલાકાત પહેલાં દવાખાનાનો સંપકણ કરો, કારર્ કે સેવાના કલાકો
બદલાઈ ગયા છે .
જો તિે તિારી સાિાન્ય જન્િ મનયંત્રર્ પદ્ધમતઓનો પ્રાલત કરવાિાં અસિથણ છો, તો મનરોધ અને લુમિકન્ટને અને જરૂર િુજબ કટોકટીના
સિયે ગભણમનરોધક ગોળીઓ, જે મપ્રમસ્ક્રલશન મવના સ્ટોસણ પર ઉપલબ્ધ છે તેને ધ્યાનિાં લો.
ટોરોન્ટોિાં ગભણપાત િાટેના દવાખાના ખુલ્લા રહે છે , પરંતુ અપોઈન્ટિેન્ટ પહેલાં ટેમલફોન પર પૂવણ-કાયણવાહી િાટે પરાિશણ કરવાની જરૂર પડી
શકે છે . ઘર્ા દવાખાના આ સિય દરમિયાન સાથે આવનાર લોકોને એપોઇન્ટિેન્ટ પર આવવા દેતા નથી. ગભણપાત સેવાઓ િાટે િુલાકાત લો:
choiceconnect.ca.
વધુ િામહતી
toronto.ca/COVID19 પર અિારી વેબસાઇટની િુલાકાત લો અથવા વધુ િામહતી િાટે અિને 416-338-7600 પર કોલ કરો.
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