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டகோவிட்-19 டேரத்தில் போதுகோப்போன உ லுறவு
ஒருமித்த செக்ஸ் என்பது பதட் த்தத தகயோள்வதற்கும் அல்லது சேருங்கிய உறவுக்கோன ேமது
டததவகதை பூர்த்தி செய்வதற்கும் சவைிப்படுத்துவதற்கும் ஒரு வழியோகும். போதுகோப்போன மற்றும்
மகிழ்ச்ெியோன போலியல் வோழ்க்தக என்பது மன ஆடரோக்கியம் மற்றும் ேல்வோழ்வின் ஒரு முக்கிய
பகுதியோகும்.
ஆனோல் டகோவிட்-19 டேரத்தில் உ லுறவு சகோள்வது போதுகோப்போனதோ?

உ லுறவு சகோள்வதோல் எனக்கு டகோவிட்-19 வருமோ?
போதுகோப்போன உ லுறவு சகோள்வது டேோக்கமற்ற கர்ப்பம் தோித்தல் போலியல்ோீதியோக பரவும்
சதோற்றுகதை (STIக்கள்) தடுக்கலோம், ஆனோல் இது டகோவிட்-19 சதோற்று ஏற்படுவத்திலிருந்து
தடுக்கோது. தவரஸ் டேோய் சதோற்று உள்ைவர்கள் இருமும்டபோது, தும்மும்டபோது அல்லது டபசும்டபோது
அவர்கைது சுவோெ துைிகள் (சதறிக்கும்டபோது) மூலமோக டேரடி சதோ ர்பு சகோள்வதன் மூலம் டகோவிட்19 பரவும். இந்த துைிகள் இரண்டு மீட் ர் அல்லது ஆறு அடிகள் வதர பரவக்கூடும். இந்த தவரஸ்
ெீமன் மற்றும் மலத்திலும் கண் றியப்பட்டுள்ைது. இந்த தவரஸ் இரத்தத்திடலோ அல்லது டயோனி
திரவங்கைில் கண் றியப்பட்டுள்ைது என்று இதுவதர அறியப்ப வில்தல. தவரஸ் உள்ை ஓர் சபோருள்
அல்லது பரப்தபத் சதோட் பிறகு, அததன அவர்கள் வோய், மூக்கு அல்லது கண்கைில் சதோடுவதன்
மூலம் ஒருவருக்கு டகோவிட்-19 வருவதற்கோன ெோத்தியம் உள்ைது.

டகோவிட்-19 பரவதல எவ்வோறு குதறத்து, உ லுறதவயும் மகிழ்வது எப்படி




டகோவிட்-19 சபருந்சதோற்று டேரத்தில் உங்கள் போதுகோப்போன துதைவர் ேீங்கள்தோன். சுயமோன
உ லுறவு என்றதழக்கப்படும் சுய இன்பம், டகோவிட்-19 சதோற்தற பரப்போது.
உங்கள் அடுத்த போதுகோப்போன துதைவர் உங்களு ன் வெிப்பவர்தோன்.
ேீங்கள் வழக்கமோன உ லுறவு துதைவதர ஆன்தலனில் ெந்திப்பதோக இருந்தோல்,டேோில்
இல்லோமல் ஆன்தலனில் உ லுறவு சகோள்பவரோக இருந்தோல், டேோில் ெந்திக்கோமல் வீடிடயோ
ட ட்ஸ், விர்சுவல் செக்ஸ் அல்லது செக்டிங் அல்லது அரட்த அதறகதை டதர்வு செய்திடுங்கள்.

உ லுறவு சகோள்ளும்டபோது உங்கதையும் உங்கள் துதைவர்கதையும்
போதுகோத்திடுங்கள்



டகோவிட்-19 ஆபத்து கோரைிகள் பற்றி உங்கள் துதைவரு ன் ஆடலோெித்து, உங்கதை எவ்வோறு
போதுகோத்துக்சகோள்வது என்று ஆடலோெியுங்கள்.
உங்கள் துதைவருக்கு உ ல்ேலம் ெோியில்தலசயன்றோடலோ, டகோவிட்-19 அறிகுறிகள் இருந்தோடலோ
அல்லது உங்கள் இருவோில் எவடரனும் டகோவிட்-19 உ ன் சதோ ர்பு சகோண்டிருந்தோடலோ
உ லுறதவ தவிர்த்திடுங்கள்.
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செல்த் கன ோவின் டகோவிட், எச்ெோிக்தக ஆப்தப வுன்டலோட் செய்திடுங்கள், இதனோல் ேீங்கள்
டகோவிட்-19 சதோற்று உள்ைவரு ன் சேருக்கமோன சதோ ர்பில் இருக்கும்டபோது டேரடியோக
அறிவிப்தப சபறுவீர்கள்.
தனியோகடவோ அல்லது துதைவரு ன் உ லுறவு சகோள்வதற்கு முன்னும் பின்னும் தககதை
கழுவடவண்டும்.
உ லுறவின்டபோது குறிப்போக ேீங்கள் உ ன் வோெிக்கோத துதைவரு ன் உ லுறவில்
ஈடுபடும்டபோது முகக்கவெங்கள் அைிந்த ேிதலயில் உ லுறவு சகோள்வதற்கோன புதிய வழிகதை
கண் றிந்திடுங்கள்.
முத்தம் சகோடுப்பது மற்றும் எச்ெில் போிமோறிக்சகோள்வது டபோன்றவற்தற குதறக்கவும் அல்லது
தவிர்க்கவும், கழுவோத தககதை உங்கள் கண்கள், மூக்கு அல்லது வோய் அருகில் சகோண்டு
செல்வததத் தவிர்த்திடுங்கள்.
முகத்திற்கு முகம் தவக்கும் ேிதலதயத் தவிர்த்த மற்ற உ லுறவு ேிதலகதை முயற்ெியுங்கள்.
எச்ெில் அல்லது இதர திரவங்களு ன் சதோ ர்பு சகோள்வதத குதறக்க வோய்வழி அல்லது டயோனி
வழி உ லுறவின்டபோது, ஆணுதறகள் அல்லது தகயுதறகள் அல்லது இதர தடுப்பு முதறகதைப்
பயன்படுத்தவும்.
STI டேோய்கைிலிருந்து உங்கதைப் போதுகோத்துக்சகோள்ை ஆணுதறகதைப் பயன்படுத்தவும்.
உ லுறவு சபோருட்கதை சுத்தம் செய்து, ஆணுதற சகோண்டு அவற்தற மூ வும். உ லுறவு
சபோருட்கதை எவரு னும் பகிர்ந்துசகோள்ைக்கூ ோது.
உ லுறவில் ஈடுபடும் இருவோில் ஒருவருக்கு டகோவிட்-19 சதோற்று கோரைமோக தீவிர டேோய் ஏற்படும்
என்றோல், உ லுறதவத் தவிர்க்கவும்.

திட் மி ோத கருவுறுததல தடுத்திடுங்கள்
திட் மி ோத கருவுறுததல தவிர்க்க உங்கள் வழக்கமோன கருத்தத முதறகதை சதோ ர்ந்து
பயன்படுத்துங்கள். கருத்தத முதறகளுக்கோன போிந்துதரகளு ன் உங்களுக்கு ஆடலோெதன வழங்க
ச ோடரோண்ட ோ-வில் பல்டவறு போலியல் ஆடரோக்கிய மருத்துவமதனகள் உள்ைன. டெதவ டேரங்கைில்
மோற்றங்கள் ஏற்படும் என்பதோல் ேீங்கள் வருதக அைிப்பதற்கு முன் மருத்துவமதனதயத் சதோ ர்பு
சகோள்ளுங்கள்.
உங்கள் வழக்கமோன கருத்தத முதறகதை சபற முடியவில்தலசயன்றோல், ஆணுதறகள் மற்றும்
லூப்ோிகண்ட் மற்றும் கத கைில் மருந்துச்ெீட்டு இல்லோமல் கித க்கக்கூடிய அவெரேிதல கருத்தத
மோத்திதரகதை பயன்படுத்தலோம்.
ச ோடரோண்ட ோவில் கருக்கதலப்பு மருத்துவமதனகள் திறந்திருக்கும், ஆனோல் முன்பதிவு செய்வதற்கு
முன்னர் சதோதலடபெி வோயிலோக முன்-செயல்முதற ஆடலோெதன செய்யப்ப டவண்டும். இந்த
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டேரத்தில் பல மருத்துவமதனகள் மக்கள் டேோில் வருவதற்கோன முன்பதிவுகதை வழங்குவதில்தல.
கருக்கதலப்பு டெதவகளுக்கு, இந்தப் பக்கத்தத போர்க்கவும்: choiceconnect.ca.
டமலும் தகவல்கள்
டமலும் தகவல்களுக்கு, toronto.ca/COVID19 என்ற எங்கள் இதையப்பக்கத்ததப் போர்க்கவும் அல்லது
416-338-7600 என்ற எண்ைில் அதழக்கவும்.
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