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د کوویډ 19-په جریان کې خوندي جنسي اړیکه
متفقه جنسي اړیکه کولی شي د اضطراب سره معامله یا د نږدې کیدو لپاره زموږ اړتیاو پوره کولو او څرګندولو یوه الره وي .خوندي او
خوندور جنسي ژوند د رواني روغتیا او هوساینې مهمه برخه ده.
مګر ایا د کوویډ 19-په جریان کې جنسي اړیکه خوندي ده؟

ایا ممکن ده د جنسي اړیکو څخه په کوویډ 19-اخته شم؟
خوندي جنسي اقدامات ممکن د غیر ارادي بالربتوب او جنسي اړیکو له الرې د لیږدیدونکو میکروبونو ( )STIsمخه ونیسي ،مګر دا به په
کوویډ 19-د اخته کېدو مخه ونه نیسي .کوویډ 19-د یو چا تنفسي څاڅکو (توکاڼې) سره د مستقیم تماس له الرې خپریږي کله چې ټوخیږي،
خوله کیږي یا خبرې کوي .دا څاڅکي دوه مترو یا شپږ فُټه پورې تللی شي .ویروس په مني (نطفه) او غایطه مواد (غول) کې هم موندل
شوی دی .دا الهم نده معلومه چې ایا ویروس په وینه یا د مهبل مایعاتو کې موندل کیدی شي .دا هم امکان لري چې یو څوک د یوې سطحې یا
څیز په لمس کولو سره ،چې په هغې کې ویروس شتون ولري ،او بیا هغه په خپله خوله ،پوزه ،یا احتماالا سترګو باندې ،د الس لګولو له الرې
په کوویډ 19-اخته شي.

څرنګه کولی شو د کوویډ 19-خپریدل کم کړو او الهم له جنسي اړیکې خوند واخلو




د کوویډ 19-وبا په جریان کې ستاسو ترټولو خوندي جنسي ملګری ستاسو خپل ځان دی .انفرادي جنسي اړیکه ،چې د مشت زنی په نوم
هم پیژندل کیږي ،کوویډ 19-نه خپروي.
ستاسو ورپسې ترټولو خوندي ملګری هغه څوک دی چې تاسو ورسره اوسیږئ.
که تاسو معموال په آنالین بڼه د جنسي ملګرو سره ګورئ ،د هغه خلکو سره متعدد جنسي اړیکه لرئ چې تاسو ورسره ژوند نه کوئ ،یا
د جنسي اړیکې له الرې نفقه الس ته راوړئ ،نو د دې پرځای چې خلکو سره مالقات وکړئ ویډیویي عشق مالقاتونه ،مجازی جنسي
اړیکه ،جنسي پیغامونه یا د خبرو خونې په پام کې ونیسئ.

د جنسي اړیکې په مهال د خپل ځان او خپلو ملګرو ساتنه وکړئ












د خپل ژوند شریک سره د کوویډ 19-خطر فکتورونو او ځان ساتنې د څرنګوالي په اړه وغږیږئ.
که چیرې تاسو یا ستاسو ملګری د ناروغۍ احساس کوئ ،د کوویډ 19-عالمې ولرئ یا که یو له تاسو د کوم چا سره مخ شوي وئ چې
کوویډ 19-لري ،نو د جنسي اړیکې نېولو څخه تیر شئ.
د کاناډا روغتیا ادارې د کوویډ خبرتیا اپلیکیشن ډاونلوډ کول په پام کې ونېسئ تر څو تاسو ته مستقیم خبر درکړل شي که چیرې تاسو د
کوم چا سره نږدې اړیکه ولرئ چې په کوویډ 19-اخته وي.
د یوازې یا ملګري سره جنسي اړیکې دمخه او وروسته خپل السونه ومینځئ.
نوښتګر واوسئ او د جنسي اړیکې پرمهال د ماسک کارولو الرې چارې ومومئ ،په ځانګړي د هغه ملګري سره چې تاسو ورسره ژوند
نه کوئ.
د ښکلولو او الړو تبادلې څخه ډډه وکړئ یا یې محدود کړئ او خپلې سترګې ،پوزه یا خوله په نا مینځلي السونو سره مه لمس کوئ.
هغه جنسي حالتونه په پام کې ونیسئ چې د مخامخ کیدو څخه مخنیوی وکړي.
د خولې یا مقعدي جنسي اړیکې په مهال ،د الړو او نورو مایعاتو سره د اړیکې کمولو لپاره پوکڼۍ یا کنډم ،دستکشې یا نور موانع
وکاروئ.
د جنسي اړیکو له الرې د لیږدیدونکو میکروبونو ( )STIsڅخه د ځان ساتلو لپاره کنډم یا پوکڼۍ وکاروئ.
د جنسي لوبو اسباب پاک کړئ او د کنډم سره پوښل یې په پام کې ونېسئ .د جنسي لوبو اسباب له نورو سره مه شریکوئ.
که چیرې یو ژوند شریک داسې روغتیایی حالت ولري چې کولی شي د کوویډ 19-څخه د ډیرې سختې ناروغۍ المل شي ،نو د جنسي
اړیکې لرلو څخه ډډه وکړئ.
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د نا پالن شوي بالربتوب مخه ونیسئ
د بې ارادې بالربتوب مخنیوي لپاره د زیږون کنټرول عادي میتودونو کارولو ته دوام ورکړئ .په ټورنټو کې ډیری د جنسي روغتیا کلینیکونه
کولی شي د زیږون کنټرول لپاره په نسخې السته راوړلو کې مرسته وکړي .د مراجعې کولو دمخه کلینیک سره اړیکه ونیسئ ،ځکه چې د
خدمت وختونه ممکن بدل شوی وي.
که تاسو نشئ کولی خپل د زیږون کنټرول عادي میتودونو ته السرسی ولرئ ،کنډوم او غوړ توکي په پام کې ونیسئ ،او د اړتیا په صورت
کې ،د عاجل مخنیوي ګولۍ ولرئ ،کوم چې د نسخې پرته په پلورنځیو کې شتون لري.
په ټورنټو کې د جنین د سقط کلینیکونه پرانیستي دي ،مګر ممکن دا ضروري وي چې د پروسیجر نه مخکې مشوره کول باید د مالقات وخت
څخه دمخه د تلیفون له الرې ترسره شي .ډیری کلینیکونه مرسته وړاندې کوونکو خلکو ته اجازه نه ورکوي چې پدې وخت کې د مالقات
وختونو ته راشي .د جنین د سقط خدمتونو لپاره د  choiceconnect.caویبسایټ ته مراجعه وکړئ.
نور معلومات
زموږ ویبسایټ  toronto.ca/COVID19ته مراجعه وکړئ یا د نورو معلوماتو لپاره موږ ته په  416-338-7600زنګ ووهئ.
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