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COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਧੱ ਿਅਤ ਸੈਕਸ
ਸਧਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਧ ੂੰਤਾ ਨਾਲ ਨਧ ੱਠਣ ਾਾਂ ਨੇ ੜਤਾ (ਦੋਸਤੀ) ਲਈ ਸਾਡੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ
ਤਰੀਕਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਧਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨੂੰਦਮਈ ਸੈਕਸ ੀਵਨ, ਮਾਨਧਸਕ ਧਸਿਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਧਿੱਸਾ ਿੈ।
ਪਰ ਕੀ COVID-19 ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਸੁਰਧੱ ਿਅਤ ਿੈ?

ਕੀ ਮੈਨੂੂੰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਨਾਲ COVID-19 ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ?
ਸੁਰੱਧਿਅਤ ਧ ਨਸੀ ਅਧਿਆਸ, ਅਣਉੱਧ ਤ ਗਰਭ -ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਧ ਨਸੀ ਸੂੰਕਰਧਮਤ ਲਾਿ (STIs) ਨੂ ੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਇਹ COVID19 ਦੀ ਲਾਿ ਨੂ ੂੰ ਨਿੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਿਾ। COVID-19 ਧਕਸੇ ਅਧ ਿੀ ਧਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿੂੰਘਣ, ਧ ੱਕਣ ਾਾਂ ਿੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਿ ਦੀਆਾਂ ਬੂੂੰਦਾਾਂ (ਧ ੱਟਾਾਂ/ਥੁੱਕ)
ਦੇ ਧਸੱਿੇ ਸੂੰਪਰਕ ਧਵੱ ਆਉਣਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਿੈ, ੋ ਧਵਅਕਤੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੂੰਕਰਧਮਤ ਿੁੂੰਦਾ ਿੈ। ਇਹ ਬੂੂੰਦਾਾਂ (ਧ ੱਟਾਾਂ/ਥੁੱਕ) ਦੋ ਮੀਟਰ ਾਾਂ ੇ ਫੁ ੱਟ
ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ । ਵਾਇਰਸ, ਵੀਰ (ਕਮ ) ਅਤੇ ਮਲ (ਪੂਪ) ਧਵੱ ਵੀ ਪਾਇਆ ਧਿਆ ਿੈ। ਿਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਿੀਂ ਲੱਿ ਸਧਕਆ ਿੈ
ਧਕ ਖੂਨ ਾਾਂ ਯੋਨੀ ਦੇ ਤਰਲ -ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਧਵੱ ਵਾਇਰਸ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਾਾਂ ਨਿੀਂ। ਧਕਸੇ ਧਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੀ ਧਕਸੇ ਸਤਹ

ਾਾਂ ਵਸਤੂ ਨੂ ੂੰ

ੂ ਿਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਫਰ ਉਸਨੂ ੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੂੰਿ, ਨੱਕ ਾਾਂ ਸਾਇਦ ਆਪਣੀਆਾਂ ਅੱਿਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ੂ ਿਣ ਦੁ ਆਰਾ COVID-19 ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।

COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂ ੂੰ ਧਕਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਾਵੇ ਅਤੇ ਧਫਰ ਵੀ ਸੈਕਸ ਦਾ ਅਨੂੰਦ ਧਲਆ ਾਵੇ


COVID-19 ਮਿਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਿਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਧਿਅਤ ਸੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ (ਸਾਥੀ) ਤੁ ਸੀਂ ਿੁਦ ਿੋ। ਸੋਲੋ ਸੈਕਸ, ਧ ਸ ਨੂ ੂੰ ਹਸਤ ਮੈਥੁਨ
ਵੀ ਧਕਿਾ ਾਾਂਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਨਾਲ COVID-19 ਨਿੀਂ ਫੈਲਦਾ।




ਤੁ ਿਾਡਾ ਅਿਲਾ ਸੁਰੱਧਿਅਤ ਪਾਰਟਨਰ (ਸਾਥੀ) ਉਹ ਿੈ ਧ ਸ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀਂ ਰਧਿੂੰਦੇ ਿੋ।
ੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ (ਸਾਥੀ) ਨਾਲ ਧਮਲਦੇ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਅਧ ਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨਾਲ ਬਿੁਪੱਿੀ ਿੁੂੰਦੇ ਿੋ ਧ ਨ੍ ਾਾਂ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀਂ
ਨਿੀਂ ਰਧਿੂੰਦੇ ਿੋ, ਾਾਂ ਧ ਨਸੀ ਸੂੰਬੂੰਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਧਵਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਿਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਧਮਲਣ ਦੀ ਬ ਾਏ ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਸ, ਵਰ ੁਅਲ
ਸੈਕਸ, ਸੈਕਧਟੂੰਿ ਾਾਂ ੈਟ ਰੂਮਾਾਂ 'ਤੇ ਧਵ ਾਰ ਕਰੋ।

ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ (ਸਾਥੀ) ਦੀ ਰੱਧਿਆ ਕਰੋ



COVID-19 ੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਸੁਰੱਧਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ (ਸਾਥੀ) ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰੋ।
ੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਾਾਂ ਤੁ ਿਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ (ਸਾਥੀ) ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਨਿੀਂ ਿੋ, COVID-19 ਦੇ ਲੱ ਣ ਹਨ

ਾਾਂ ੇਕਰ ਤੁ ਿਾਡੇ ਧਵ ੋਂ ਧਕਸੇ ਨੂ ੂੰ COVID-19

ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਸੈਕਸ ਨਾ ਕਰੋ।
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ਿੈਲਥ ਕਨੇ ਡਾ ਦੀ COVID ਧ ਤਾਵਨੀ ਐਪ ਨੂ ੂੰ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਵ ਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਾਂ ੋ ੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ COVID-19 ਦੀ ਲਾਿ ਵਾਲੇ ਧਕਸੇ
ਧਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰਪਰਕ ਧਵੱ ਆਉਂਦੇ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਿਾਨੂ ੂੰ ਧਸੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਧ ਤ ਕੀਤਾ ਾ ਸਕੇ।



ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਧਿਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਧਵੱ ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਿੋਵੋ, ਿਾਵੇਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਿੋਵੋ ਾਾਂ ਪਾਰਟਨਰ (ਸਾਥੀ) ਨਾਲ।



ਰ ਨਾਤਮਕ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਮਲ ਕਰੋ, ਖਾਸਕਰ ਉਸ ਪਾਰਟਨਰ (ਸਾਥੀ) ਨਾਲ, ਧ ਸ
ਨਾਲ ਤੁ ਸੀਂ ਨਿੀਂ ਰਧਿੂੰਦੇ ਿੋ।
ੁੂੰਮਣ ਅਤੇ ਲਾਰ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰੋ ਾਾਂ ਸੀਧਮਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧਬਨਾਾਂ ਿੱਥ ਿੋਤੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਅੱਿਾਾਂ, ਨੱਕ ਾਾਂ ਮੂੂੰਿ ਨੂ ੂੰ ਨਾ ੂ ਿੋ।




ਉਿਨਾਾਂ ਧ ਨਸੀ ਸਧਥਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਧਵ ਾਰ ਕਰੋ, ੋ ਆਿਮਣੇ -ਸਾਿਮਣੇ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬ ਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ।



ਮੌਧਿਕ ਾਾਂ ਿੁਦੇ ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ, ਥੁੱਕ ਅਤੇ ਿੋਰ ਤਰਲਾਾਂ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਨੂ ੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੂੰਡੋਮ, ਦਸਤਾਨੇ ਾਾਂ ਿੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।



ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੂ ੂੰ STIs ਤੋਂ ਬ ਾਉਣ ਲਈ ਕੂੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।



ਸੈਕਸ ਵਾਲੇ ਧਿਡੌਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਿਨਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਕੂੰਡੋਮ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਵ ਾਰ ਕਰੋ। ਦੂ ਧ ਆਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਵਾਲੇ ਧਿਡੌਣੇ ਸਾਾਂਝੇ ਨਾ
ਕਰੋ।
ੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ (ਸਾਥੀ) ਦੀ ਧਸਿਤ ਦੀ ਅਧ ਿੀ ਸਧਥਤੀ ਿੈ ੋ COVID-19 ਤੋਂ ਵਿੇਰੇ ਿੂੰਿੀਰ ਧਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਤਾਾਂ



ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਿੈਰ-ਯੋ ਨਾਬੱਿ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਨੂ ੂੰ ਰੋਕੋ
ਅਣ ਾਿੀ ਗਰਭ -ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਾਂ ਧਨਯਮਤ ਜਨਮ ਧਨਯੂੰਤਰਣ ਧਵਿੀਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਾਰੀ ਰੱਿੋ। ਟੋਰਾਾਂਟੋ ਧਵੱ ਕਈ
ਧ ਨਸੀ ਧਸਿਤ ਕਲੀਧਨਕ ਜਨਮ ਧਨਯੂੰਤਰਣ ਲਈ ਤ ਵੀਜ਼ (ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰ ੀ) ਧਵੱ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਧਵਧਜ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਧਿਲਾਾਂ ਕਲੀਧਨਕ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਧਕਉਂਧਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਵੱ ਤਬਦੀਲੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।
ੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਧਨਯੂੰਤਰਣ ਤਰੀਧਕਆਾਂ ਨੂ ੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਨਿੀਂ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਕੂੰਡੋਮ ਅਤੇ ਲੁ ਬਰੀਕੈਂਟ (ਧ ਕਨਾਈ), ਅਤੇ ਲੋ ੜ
ਅਨੁ ਸਾਰ, ਐਮਰ ੈਂਸੀ ਗਰਭ -ਧਨਰੋਿਕ ਿੋਲੀਆਾਂ 'ਤੇ ਿੌਰ ਕਰੋ, ੋ ਧਕ ਧਬਨਾਾਂ ਤ ਵੀਜ਼ (ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰ ੀ ਦੇ ਧਬਨਾਾਂ) ਦੇ ਸਟੋਰਾਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ
ਹਨ ।
ਟੋਰਾਾਂਟੋ ਧਵੱ ਿਰਿਪਾਤ ਦੇ ਕਲੀਧਨਕ ਿੁੱਲ੍ੇ ਰਧਿੂੰਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਧਿਲਾਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਿੀਂ ਪਰੀ-ਪਰਧਕਧਰਆ ਸਲਾਿ-ਮਸਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੀਧਨਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਦੀ ਆਧਿਆ ਨਿੀਂ ਦੇ ਰਿੇ
ਹਨ । ਿਰਿਪਾਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਧਵਧਜ਼ਟ ਕਰੋ: choiceconnect.ca।
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ਿੋਰ ਾਣਕਾਰੀ
ਿੋਰ ਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ toronto.ca/COVID19 'ਤੇ ਧਵਧਜ਼ਟ ਕਰੋ ਾਾਂ ਸਾਨੂ ੂੰ 416-338-7600 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
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